
                                                       DECIZIA Nr. 19 

       Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de  Directia Regionala Vamala - Biroul
Vamal , asupra contestatiei formulate , impotriva actului constatator nr. ,  privind taxele vamale
si alte drepturi cuvenite bugetului stat  si a procesului verbal nr. prin care s-au stabilit , TVA ,
taxe vamale , comision vamal , accize  , ca urmare  a ca urmare a controlului ulterior asupra
dovezii de origine la marfurile importate .   

 Petenta contesta actul constatator nr.,  privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite
bugetului stat  si a procesului verbal nr. , motivand :
          Prin invocarea prevederilor art.107 din HG 1114 / 2001 si adresa nr., prin care se
comunica ,, rezultatul controlului a posteriori “, ca bunurile nu sunt de origine comunitara ,
organul vamal face abstractie de prevederile Protolului 4 , care stipuleaza in mod clar ca dovada
originii se face de catre exportator prin declaratia facuta direct pe factura pentru bunurile a caror
valoare nu depaseste 6000 Euro ( art.21 subparagraf ) .  

Fata de cele invocate , petenta solicita admiterea contestatiei , anularea actului
constatator nr.si exonerarea la plata sumelor calculate .                           

Biroul Vamal , prin adresa nr. a fost instiintat de catre Autoritatea Nationala a Vamilor -
Directia Regionala Vamala ca in urma controlului ulterior efectuat de catre administratia vamala
a tarii exportatoare , asupra dovezii de origine inscrisa in factura nr., s-a constatat ca   ,, bunurile
nu sunt originare conform Protocolului 4 , deci Nu pot beneficia de de regim tarifar preferential
“ .   
            In consecinta , Directia Regionala  Vamala   - Biroul Vamal  a intocmit la SC actul
constatator nr. ,  privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului stat  si  procesului
verbal nr.

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei , semnat de conducatorul
organului care a incheiat actul atacat  se  propune respingerea contestatiei ca nefondata  .

SC  a importat ,  cu Declaratia vamala de import nr.I ( factura nr.  ), bunuri , care , in
conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr.141 / 1997 - privind Codul vamal al Romaniei au
beneficiat de un tratament tarifar preferential cu privire la exceptarea de la plata taxelor vamale
de import pe considerentul ca bunurilor sunt originare din Uniunea Europeana . 
       Ca urmare a initierii controlului ,, a posteriori “, Biroul Vamal   , prin adresa nr. a fost
instiintat de catre Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Regionala Vamala ca in urma
controlului ulterior efectuat de catre administratia vamala germana asupra dovezii de origine
inscrisa in factura nr.13 / 04.02.2003 , s-a constatat ca   ,, bunurile nu sunt originare conform
Protocolului 4 , deci Nu pot beneficia de de regim tarifar preferential “ .   

Referitor la dobanzile si penalitatile calculate prin procesul verbal nr.18571/29.10.2004 ,
mentionam ca acestea au fost calculate corect pentru , avand in vedere ca datoria vamala a luat
nastere la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import definitiv.
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Referitor la contestarea de catre petenta si a titlurilor executorii nr.( adresa de completare
a contestatiei nr.) , se retine faptul ca cererea adresata organului de solutionare nu este ,, temeinic
justificata “,( prin adresa mai sus amintita , petenta completeaza contestatia si impotriva titlurilor
executorii fara nici o alta mentiune ) asa cum prevede art. 184 (2) din OG 92 / 2003 , republicata
privind codul se procedura fiscala ,  drept pentru care pentru acest capat de cerere contestatia
urmeaza a se respinge . 

Cauza supusa solutionarii a fost anularea regimului tarifar preferential acordat la
momentul importului  ca urmare a invalidarii dovezii de origine de catre organul vamal al
tarii exportatoare . 
             In drept , 
             Referitor la obligatiile vamale cu titlu de taxe vamale , comision vamal  , acciza de  si
TVA  , sunt aplicabile prevedrerile art. 61 , alin. (1)  din Legea 141 / 1997 privind Codul vamal
al Romaniei si articolul 107 din HG 1114 / 2001 , pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al Romaniei stipuleaza : 
                   Art .61
                  (1) ,, Autoritatea vamala are dreptul ca , intr-o perioada de 5 ani de la acordarea
liberului de vama , sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunii .”
                   Art .107 
           ,, In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea
regimului preferential a fost neintemeiata , autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea
datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare .” 
          Referitor la  dobanzile si penalitatile calculate prin procesul verbal  , sunt aplicabile ,
pentru :              
             - perioada 08.02. - 31.12.2003 , sunt aplicabile prevederile art. 13(2) din OG nr. 61/2002
privind colectarea creantelor bugetare, care stipuleaza:

  “Pentru diferentele de obligatii bugetare, stabilite de organele competente, dobanzile
se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare, la care s-a
stabilit diferenta, pana la data stingerii acesteia inclusiv”.

      - perioada 01.01 -28.10.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114 (1) din OG nr.
92/2003 , republicata , privind Codul de procedura fiscala, care precizeaza:

“Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se
datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere”. 
          Iar  art. 141 alin. (1) , (2) din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
precizeaza:
                (1)
          ,, In cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import [...] datoria
vamala ia nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale”.
                (2)
         “Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale acceptate si
inregistrate”. 

Referitor la capatul de cerere privind titlurile executorii nr.1084 , 1085 , 1086 , 1087  
din 13.12.2004  , sunt aplicabile prevederile art.184 (2) din OG 92 / 2003 , republicata privind
Codul se procedura fiscala care stipuleaza :

Art.184
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(2) ,,Organul de solutionare a contestatiei poate suspenda executarea actului
administrativ atacat pana la solutionarea contestatiei , la cererea temeinic justificata a
contestatorului .”

In acest sens , nu se retine ca fundamentata cererea petentei , contestatia urmand a se
respinge in totalitate ca neintemeiata .

Temeiul prevederilor art. 13(2) din OG nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
art. 61 (1) si art. 141 alin.(1) si (2) din Legea 141 / 1997 privind Codul vamal al Romaniei ,
art.107 din HG 1114 / 2001 pentru aprobarea  Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
Romaniei ,  art. 114(1)  si art. 184 (2) , 185 (1) din OG nr. 92/2003 , republicata , privind Codul
de procedura fiscala , Directorul Executiv al DGFP 

                                                            D E C I D E  :

Respingerea in totalitate a contestatiei inaintata de SC , impotriva  actului constatator nr.,
 privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului stat ,  a  procesului verbal nr. si a
titlurilor executorii nr.      
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, Directorul General al DGFP a Municipiului Bucuresti  ,

 
          D E C I D E :
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