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DECIZIA nr.106/12.08.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.A.SUCURSALA CONSTAN�A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de c�tre
Direc�ia Regional� Vamal� Constan�a – Biroul Vamal Constan�a prin
adresa nr……………/…….07.2005 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….07.2005, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C.
CONSTANTA S.A. SUCURSALA CONSTAN�A, unitate cu sediul Incinta Port
Constan�a.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura stabilit� prin
Actul constatator nr………/…….06.2005 emis de Biroul vamal Constan�a,
respectiv stabilirea diferen�elor de drepturi vamale la
opera�iunea de tranzit vamal identificat� prin DVTZ
nr…………/…………/…….06.2003.

Suma contestat� are valoarea total� de ………… lei, compus� din:
-…………… lei - taxe vamale;
-…………… lei - comision vamal;
-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat�.

Referitor la analiza privind termenul de depunere a
contesta�iei, potrivit documentelor existente la dosarul cauzei
rezult� faptul c� Actul constatator nr…………/…….06.2005 a fost
comunicat la data de 15.06.2005, iar prin adresa nr…………/…….07.2005
reprezentând contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.A.SUCURSALA
CONSTAN�A a fost înregistrat� la  Biroul Vamal Constan�a Port sub
nr…………… din data de 13.07.2005, fiind depus� în termenul prevazut
la art.176 (1) din din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�  republicat�.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art. 175 (1) lit.e) din acela�i act normativ.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.174, art.175 �i art.178,
alin.1, lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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I. Prin adresa nr……………/…….07.2005, înregistrat� la Biroul
Vamal Constan�a Port sub nr…………/…….07.2005, S.C. CONSTANTA S.A. -
Sucursala Constan�a formuleaz� contesta�ie prin care solicit�
urm�toarele:

1.Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei
împotriva Actului constatator nr………/…….06.2005 pân� la pronun�area
unei sentin�e judec�tore�ti definitive,

�i

2.Anularea datoriei vamale în sum� de …………… lei stabilit�
prin Actului constatator nr………/…….06.2005 emis de B.V.Constan�a.

Motivele de fapt �i de drept pe care se întemeiaz�
contesta�ia, aferente celor doua capete de cerere prezentate mai
sus, sunt:

� Curtea de Apel Constan�a, prin Decizia civil�
nr………/CA/25.10.2004 a anulat Decizia 162/12.09.2003 emis� de DGFP
Constan�a �i a dispus solu�ionarea pe fond a contesta�iei
formulate de c�tre  S.C. CONSTANTA SA Sucursala Constan�a,
împotriva Actului constatator nr…………/…….06.2003.

D.G.F.P. Constan�a, a emis Decizia nr.56/21.04.2005, prin
care s-a dispus desfiin�area Actului constatator nr…………/…….06.2003
�i întocmirea unui alt act constatator de c�tre Biroul Vamal
Constan�a pentru aceea�i opera�iune de tranzit. Fa�� de aceast�
decizie, petenta consider� c� au fost înc�lcate prevederile
art.204(1) din O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de
procedur� fiscal�.

� Se arat� c� S.C. CONSTANTA S.A. BUCURE�TI Sucursala
Constan�a, a atacat în instan�a de contencios administrativ
Decizia nr.56/21.04.2005, emis� de DGFP Constan�a, în baza c�reia,
Biroul Vamal Constan�a a întocmit Actul constatator
nr…………/…….06.2005.

Având în vedere aceste aspecte �i faptul c� instan�a urmeaz�
s� pronun�e o sentin�� judec�toreasc� definitiv�, cu privire la
Decizia 56/21.04.2005, petenta solicit� în temeiul art.183 din
O.G. nr.92/2003, republicat� “suspendarea procedurii de
solu�ionare a contesta�iei pân� la pronun�area unei sentin�e
judec�tore�ti definitive”.

� Pe fondul cauzei motivele pentru care S.C. CONSTANTA S.A.
Bucure�ti Sucursala Constan�a a formulat contesta�ie împotriva
actului constatator ………/…….06.2005, sunt cele din contesta�ia
formulat� împotriva Actului constatator nr………/…….06.2003.

Astfel, deoarece containerul a ajuns la destina�ie cu o
greutate mai mic� decât cea înscris� în Declara�ia vamal� de
tranzit, de�i sigiliile erau intacte, organul vamal de destina�ie
a stabilit prin Actul constatator nr…… - …….06.2003, drepturi
vamale la diferen��, f�r� s� �in� cont de faptul c� mustul s-a
scurs pe drum din cauza pere�ilor interiori deteriora�i ai



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

3

flexitancului, eveniment care se încadreaz� în art.74, lit.a) din
D.G.V. nr.471/2002;

S.C. CONSTANTA SA Constan�a men�ioneaz� c� a achitat în
contul Biroului Vamal Ploie�ti suma de ……………… lei  aferent�
Actului constatator nr……………/…….06.2003.

II. Prin Actul constatator nr……………/…….06.2005 atacat,
organele vamale din cadrul D.G.V. Constan�a au stabilit drepturi
vamale datorate bugetului de stat �i aferente diferen�elor
constatate la opera�iunea care se identific� prin D.V.Tz
…………/…………/…….06.2003.

Potrivit actului atacat, motivele calcul�rii drepturilor
vamale sunt prezentate la pct.III, respectiv:

-Datoria vamal� a fost calculat� în baza Deciziei DGFP
Constan�a nr.56/21.04.2005, adresa biroului vamal Ploie�ti
nr…………/…….05.2005, jurnal birou vamal Constan�a
nr……………/…….06.2005, coroborate cu prevederile art.165, alin.1 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin
H.G. nr.1114/2001 pentru …………… kg must constatate lips� ca urmare
a întocmirii formalit��ilor vamale de import pentru marfa care a
f�cut obiectul declara�iei vamale de tranzit nr……/………/…….06.2003.

Diferen�a de drepturi vamale stabilit� are valoarea total� de
…………… lei, cu urm�toarea componen��:

-…………… lei - taxe vamale;
-…………… lei - comision vamal;
-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat�.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile în
spe��, se re�in urm�toarele:

În fapt, Actul constatator nr…………/…….06.2005 emis de Biroul
vamal Constan�a, a fost atacat de S.C. CONSTANTA S.A. - Sucursala
Constan�a, prin adresa nr………/…….07.2005, înregistrat� la Biroul
Vamal Constan�a Port sub nr……………/…….07.2005.

Actul contestat a fost întocmit de B.V.Constan�a, urmare
Deciziei nr.56/21.04.2005 emise de D.G.F.P. Constan�a, prin care
s-a dispus desfiin�area Actului constatator nr………/…….06.2003 �i
întocmirea unui nou act constatator.

Prin Decizia nr.56/21.04.2005, organul de solu�ionare a
analizat pe fond contesta�ia formulat� de petent� împotriva
Actului constatator nr………/…….06.2003, respectând astfel Decizia
civil� nr…………/CA/25.10.2004 pronun�at� de Curtea de Apel
Constan�a.

1.Cu privire la cererea petentei de suspendare a procedurii
de solu�ionare a contesta�iei în temeiul art.183 din O.G.
nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�, se
re�in:

�Potrivit legisla�iei în vigoare, competen�a pentru a stabili
drepturi vamale la opera�iunile de tranzit vamal care se încheie
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prin constatarea de diferen�e în minus de marf�, apar�ine biroului
vamal de plecare, (art.165 (2)din H.G. nr.1114/2001 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României).

�Biroul vamal Constan�a, reprezentând locul de plecare a
m�rfurilor în cauz�, este organul competent s� stabileasc�
drepturile vamale �i s� întocmeasc� act constatator aferent
opera�iunii de tranzit vamal, în spe�� �i nu Biroul vamal de
destina�ie - Ploie�ti.

Pentru motivele de mai sus, prin Decizia nr.56/21.04.2005,
s-a dispus desfiin�area Actului constatator nr…………/…….06.2003,
întocmit de Biroul vamal Ploie�ti, în vederea întocmirii unui nou
act constatator de c�tre organul vamal competent, respectiv Biroul
vamal Constan�a.

S.C. CONSTANTA S.A. a atacat în instan�a de contencios
administrativ competent�, Decizia nr.56/21.04.2005, prin adresa
…………/…….05.2005 reprezentând “cererea de chemare în judecat�”
(anexat� la dosarul contesta�iei), motiv pentru care, prin
contesta�ia formulat� împotriva Actului constatator
…………/…….06.2005, a solicitat suspendarea procedurii de solu�ionare
a contesta�iei.

 În drept, potrivit art.183 din O.G. nr.92 – 24.12.2003
republicat� privind Codul de procedur� fiscal�:

“(1)Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când:

a){…} ;
b)solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de

existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte
judec��i.

“(2)Organul de solu�ionare competent poate suspenda,
procedura, la cerere, dac� sunt motive întemeiate. La aprobarea
suspend�rii, organul de solu�ionare competent va stabili �i
termenul pân� la care se suspend� procedura. Suspendarea poate fi
solicitat� o singur� dat�”.

În spe��, se constat� c� solu�ionarea cauzei, nu depinde de
pronun�area unei sentin�e judec�tore�ti definitive, împotriva
Deciziei DGFP Constan�a nr.56/21.04.2005 prin care s-a dispus
întocmirea actului constatator nr………/…….06.2005, deoarece:
� obiectul contesta�iei este  datoria vamal� în sum� total� de
……………… lei stabilit� pentru diferen�a de marf� plasat� sub regimul
vamal de tranzit constatat� lips� la destina�ie, iar cauza supus�
solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� aceste debite.
�În plus, cererea de suspendare a procedurii de solu�ionare,
formulat� de petent� nu este  temeinic motivat�, aceasta nef�când
dovada c� solu�ionarea cauzei în spe�� depinde de pronun�area unei
sentin�e judec�tore�ti definitive împotriva deciziei atacate.

În consecin��, având în vedere situa�ia de fapt, prevederile
legale men�ionate anterior, coroborate cu analiza pe fond de la
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pct.2 al contesta�iei, nu se re�ine ca fiind temeinic justificat�
cererea petentei de suspendare a solu�ion�rii contesta�iei.

2.Cu privire la legalitatea �i temeinicia m�surii constând în
obligarea contestatoarei la plata de drepturi vamale în sum� de
……………… lei stabilite prin Actul constatator nr…………/…….06.2005:

În fapt, la data de …….06.2003 S.C. CONSTANTA S.A. Bucure�ti
a depus la Biroul Vamal Constan�a declara�ia vamal� de tranzit T1
- ……………/…………/…….06.2003 pentru …………… kg must, conform facturii
nr……………/…….05.2003 - container …………………, cu destina�ia B.V.C.V.I.
Ploie�ti, beneficiar S.C. C………………  S.A. - Ploie�ti.

La destina�ie, prin adresa nr……………/…….06.2003, beneficiarul
marfii - S.C. C…………… S.A., a solicitat Biroului Vamal Ploie�ti,
aprobarea transbord�rii m�rfii din container, deoarece s-au
constatat scurgeri de must.

La efectuarea opera�iunii de transbordare din flexitancul
înc�rcat în containerul …………………, în rezervorul ……… proprietatea
S.C. C………………… S.A., s-a constatat existen�a a ……………… litri must,
cantitate precizat� în procesul-verbal încheiat la data de
…….06.2003, vizat de Biroul Vamal Ploie�ti, S.C. CONSTANTA S.A.
Constan�a, S.C. C……………… S.A. �i S.C. R………………… S.A.

Pe cantitatea transbordat�, ……………… litri, respectiv ……………… kg
must, S.C. C………………… S.A. a întocmit �i înregistrat la Biroul vamal
Ploie�ti, Declara�ia vamal� de import nr…………/…….06.2003, în
vederea stabilirii drepturilor vamale de import.

Difen�a de …………… kg must între :
-cantitatea de ………………… kg precizat� în factura

nr…………/…….05.2003, declara�ia vamal� de tranzit
nr……/………/…….06.2003

�i
-cantitatea de ……………… kg înscris� în Declara�ia vamal� de

import nr………………/…….06.2003,
nu a fost prezentat� la destina�ie, motiv pentru care au fost

stabilite drepturi vamale de import în sarcina principalului
obligat în opera�iunea care a constat în tranzitarea m�rfii în
cauz�, din Portul Constan�a, la Biroul vamal Ploie�ti, respectiv
S.C.CONSTANTA S.A.

În acest sens, urmare Deciziei nr.56/21.04.2005 emis� de DGFP
Constan�a, adresei B.V.C.V.I. Ploie�ti cu nr…………/…….05.2005,
Biroul Vamal Consta�a a întocmit Actul constatator
nr…………/…….06.2005, prin care s-a stabilit în sarcina S.C.
CONSTANTA S.A. drepturi vamale în sum� total� de ………… lei,
reprezentând taxe vamale în sum� de ………… lei, comision vamal în
sum� de ………… lei �i tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ………… lei.

M�sura organelor vamale de a stabili prin Actul constatator
nr…………/…….06.2005, drepturi vamale la diferen�a în minus
constatat�, a fost contestat� de S.C. CONSTANTA S.A. - Sucursala
Constan�a, prin adresa nr………/…….07.2005, înregistrat� la organul
vamal sub nr…………/…….07.2005.

Petenta �i-a sus�inut contesta�ia cu motiva�ia c� la
desigilarea containerului …………………, a constat faptul c�
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flexintancul în care era de fapt mustul, avea pere�ii interiori
deteriora�i, fiind posibil� scurgerea de must, iar spe�a se
încadreaz� în "for�� major� sau caz fortuit".

     
În drept, spe�ei îi sunt aplicabile:
-prevederile art.3, lit.s) din Legea nr.141/24.07.1997

privind Codul vamal al României care definesc declara�ia vamal� ca
fiind "actul unilateral cu caracter public, prin care o persoan�
manifest�, în formele �i în modalit��ile prev�zute în
reglement�rile vamale, voin�a de a plasa m�rfurilor sub un regim
vamal determinat",

-art.52 din Legea nr.141/1997 care stipuleaz�:"Autoritatea
vamal� poate aproba titularului opera�iunii sau reprezentantului
acestuia, la cerere, s� efectueze, înainte de depunerea
declara�iei vamale, verificarea felului �i a cantit��ii m�rfii �i
s� preleveze probe, în vederea întocmirii �i depunerii corecte a
declara�iei vamale",

�i
-art.53 din acela�i act normativ, potrivit c�ruia

"Declarantul are dreptul s� rectifice sau s� retrag� declara�ia
vamal� numai pân� în momentul începerii controlului fizic al
m�rfurilor".

În spe��, s-a re�inut c� în opera�iunea de tranzit vamal în
cauz�, declarantul �i principalul obligat era S.C. CONSTANTA S.A.,
a�a cum rezult� din men�iunile înscrise în caseta 14, respectiv 50
din Declara�ia vamal� de tranzit nr…………/…………/…….06.2003.

S.C. CONSTANTA S.A. este r�spunz�toare pentru înscrierea
cantit��ii de ……………… kg must la caseta nr.38 a declara�iei vamale
de tranzit. Înregistrat� sub nr………………/…………/…….06.2003, declara�ia
vamal� de tranzit reprezint� act unilateral cu caracter public,
prin care a fost exprimat� voin�a ca marfa în aceast� cantitate,
s� fie plasat� sub regimul vamal de tranzit.

Potrivit facturii nr……………/…….05.2003, existent� la dosarul
cauzei, transformat� în litri, marfa declarat� de S.C. CONSTANTA
S.A. reprezint� ……………… litri. Potrivit aceluia�i document,
expeditorul m�rfii era H………………… Production Ltd., Industrial Easte,
Liverpool …………………… U.K., iar condi�ia de livrare DDU Ploie�ti.

Potrivit regulilor INCOTERMS, edi�ia 1990, condi�ia de
livrare DDU (Delivered Duty Unpaid - livrat taxe vamale
nepl�tite), exprim� uzan�a conform c�reia obliga�ia de livrare
contractualmente asumat� de vânz�tor se consider� executat� în
momentul în care acesta pune marfa la dispozi�ia cump�r�torului,
la locul convenit din �ara unde se face importul. Vânz�torului îi
revine datoria de a suporta costurile �i riscurile legate de
aducerea m�rfii în acest loc.

Având în vedere condi�ia de livrare, vânz�torul trebuia s�
îndeplineasc� condi�iile pentru aducerea m�rfii la Ploie�ti �i
punerea acesteia la dispozi�ia cump�r�torului.

În spe�a în cauz�, S.C. CONSTANTA S.A. se interpune între
vanz�tor �i cump�r�tor, preluând din sarcinile pe care trebuia s�
le îndeplineasc� vânz�torul m�rfii.
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S.C. CONSTANTA S.A. �i-a asumat r�spunderea pentru
tranzitarea de la Constan�a la Ploie�ti a unei cantit��i de ……………
kg must de struguri concentrat �i a înscris în declara�ia vamal�
de tranzit o cantitate preluat� din actele care înso�eau marfa,
f�r� ca ini�ial s� solicite autorit��ii vamale, verificarea
efectiv� a cantit��ii de marf� existent� în containerul care
con�inea mustul în cauz�. Conform art.52 din Legea nr.141/1997,
titularul opera�iunii de tranzit putea solicita �i ob�ine
aprobarea autorit��ii vamale, de a se efectua verificarea
cantit��ii de marf� cu scopul de a întocmi �i depune o declara�ie
vamal� corect� în care s� fie înscris� cantitatea de marf� real�.

În condi�iile în care cantitatea de marf� înscris� în
declara�ia vamal� de tranzit ca fiind preluat� de la Biroul vamal
de plecare - Constan�a - este de ……………… kg, iar la destina�ie s-a
constatat o diferen�� în minus de …………… kg, organul vamal a
constituit legal taxe vamale la diferen��, deoarece la Biroul
vamal de destina�ie - Ploie�ti - marfa a ajuns cu lipsuri.

 Potrivit art.165 din H.G. nr.1114/09.11.2001 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României:"(1) Declara�ia vamal� de tranzit constituie titlu
executoriu pentru plata taxelor vamale �i a drepturilor de import,
în cazul în care transportatorul nu prezint� m�rfurile la biroul
vamal de destina�ie în termenul stabilit sau le prezint� cu
lipsuri ori substituiri".

Dosarul cauzei nu con�ine nici un document din care s�
rezulte faptul c� anterior transbord�rii mustului, transportatorul
�i principalul obligat în opera�iunea de tranzit - S.C. CONSTANTA
S.A., a sesizat organele vamale în leg�tur� cu pierderile sesizate
pe timpul transportului sau a solicitat în conformitate cu
prevederile art.53 din Legea 141/1997, retragerea �i rectificarea
declara�iei vamale de tranzit depus� �i acceptat� de Biroul vamal
de plecare - Constan�a.

Motiva�ia petentei c� evenimentul produs, respectiv
scurgerile de must se încadreaz� în prevederile art.74, lit.a) din
Decizia D.G.V. nr.471/2002, nu se re�ine în solu�ionarea
favorabil� a contesta�iei din urm�toarele motive:

� Articolul sus men�ionat prevede:
“În timpul transportului pot ap�rea evenimente, cum ar fi:
a)for�� major� sau caz fortuit”;
[…]
În contesta�ie se invoc� articolul 74,lit.a), dar se omite

corelarea acestuia cu art.75, din acela�i act, potrivit c�ruia,
“În cazul evenimentelor men�ionate la articolul precedent,

care necesit� transbordare, m�rfurile care figureaz� pe o
declara�ie pot fi transbordate pe un alt mijloc de transport sub
supravegherea autorit��ilor vamale, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României”.

� Ori, în cazul analizat este vorba de asumarea unei
r�spunderi f�r� o prealabil� verificare �i totodat� de neglijen��
atât cu privire la respectarea normelor privind transportul
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m�rfurilor pe teritoriul României, cât �i cu privire la
respectarea normelor vamale.

Conform acestor norme, petentul era obligat la întocmirea
unei declara�ii corecte, prezentarea integral� la destina�ie a
m�rfurilor, iar în cazul apari�iei unor probleme sesizarea
autorit��ilor vamale pentru rectificarea declara�iei ini�iale
depuse la biroul vamal de plecare, mai înainte ca organele vamale
s� înceap� controlul fizic al m�rfurilor.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179, 183  �i
185 alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat�,  se

DECIDE:

1.Respingerea cererii de suspendare a solu�ion�rii
contesta�iei formulat� de S.C. CONSTANTA S.A. Sucursala Constan�a
în temeiul art.183 din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat�;

2.Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate
de S.C. CONSTANTA S.A. - SUCURSALA CONSTAN�A împotriva Actului
constatator nr…………/…….06.2005 emis de Biroul vamal Constan�a,
pentru suma total� de ……………… lei, compus� din:

-…………… lei - taxe vamale;
-…………… lei - comision vamal;
-…………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat�.

În conformitate cu dispozi�iile art.179 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004 .
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