
MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

CONSTAN�A
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83, E-mail:relatii_media@mfinante-ct.ro

DECIZIA nr.38/ 15.03.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

Domnul IONESCU ION
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 Biroul vamal Constan�a prin adresa nr……/….02.2005, înregistrat� la
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr………/….02.2005 cu privire la contesta�ia
formulat� de domnul IONESCU ION, domiciliat în Constan�a, Aleea ………….. nr…., bloc …, scara
…, apartament ….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Actului constatator nr……../….01.2005 încheiat de
reprezentan�ii Biroului vamal Constan�a prin care s-au stabilit în sarcina petentului diferen�e de drepturi
vamale în sum� total� de ………….. lei, reprezentând:

� Taxe vamale …………. lei,
� Dobânzi aferente …………. lei,
� Penalit��i aferente .………… lei
� Accize ..………... lei
� Dobânzi aferente  ………… lei
� Penalit��i aferente  ………… lei
� TVA, …………. lei
� Dobânzi aferente  ………… lei
� Penalit��i aferente   ………... lei

Contesta�ia este semnat� de contestator fiind astfel respectate dispozi�iile art.175 (1) lit.e) din
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i a fost depus� în
termenul legal prev�zut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

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

I. Domnul IONESCU ION a depus la Biroul vamal Constan�a Port sub nr……../….02.2005
contesta�ie împotriva Actului constatator nr……../2005 prin care a fost obligat la plata datoriilor vamale
în sum� de ………. lei sub motivul neconfirm�rii certificatului EUR1 seria ………… eliberat de
autorit��ile vamale.

Contesta�ia nu con�ine motivele de drept avute în vedere �i nu eviden�iaz� argumente ale
petentului pentru sus�inerea cauzei.



2

II. Biroul vamal Constan�a a procedat la încheierea Actului constatator nr……./2005 pentru
titularul opera�iunii de import IONESCU ION din Constan�a care a introdus în �ar� autoturismul marca
Opel Vectra – B serie �asiu ……………...

Recalcularea datorilor vamale efectuat� în baza art.106 b �i art.107 din Regulamentul vamal
aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001 a fost determinat� de comunicarea Autorit��ii Na�ionale
a V�milor Bucure�ti transmis� prin adresa nr………/ 27.12.2004 prin care s-a precizat c� certificatul
EUR 1 seria ………… nu a fost confirmat de autorit��ile germane.

În fapt, prin aceast� adres�, Biroul vamal Constan�a a fost în�tiin�at c� autoturismul importat de
domnul IONESCU ION, acoperit de certificatul EUR 1 seria ……………, care “nu este corect eliberat”
de autorit��ile germane, �i, pe cale de consecin��, nu poate beneficia de regimul tarifar preferen�ial,
nefiind originar în sensul Acordului România- Uniunea European�.

Fa�� de cele constatate s-a stabilit c� titularul importului jurnaliat în registrul vamal de import la
nr………/ 26.08.2003, datoreaz� bugetului de stat diferen�e de drepturi vamale reprezentând:

� Taxe vamale ………….. lei,
� Dobânzi aferente ………….. lei,
� Penalit��i aferente ………….. lei
� Accize ………….. lei
� Dobânzi aferente ………….. lei
� Penalit��i aferente ………….. lei
� TVA, ………….. lei
� Dobânzi aferente ………….. lei
� Penalit��i aferente ………….. lei

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

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� m�sura privind recalcularea drepturilor vamale aferente
importului autoturismului Opel Vectra este întemeiat� legal, în condi�iile în care petentul a
prezentat organelor vamale un certificat EUR 1.

În fapt, la data de ….08.2003 s-a întocmit chitan�a vamal� num�rul ………. pe umele domnului
IONESCU ION din Constan�a pentru indigenarea unui autoturism marca Opel Vectra pentru care i s-a
acordat regim vamal preferen�ial în baza certificatului de origine EUR 1 num�rul ………... Importatorul a
achitat astfel TVA 19% în sum� de  ……….. lei �i accize 6% în sum� de …………… lei.

În conformitate cu dispozi�iile art.106 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001:

“Biroul vamal poate solicita autorit��ii emitente a certificatului de origine a m�rfurilor
verificarea acestuia în urm�toarelor cazuri:

(…) b) când se constat� neconcordan�e formale care nu împieteaz� asupra fondului. În aceste
cazuri autoritatea vamal� acord� regimul preferen�ial �i ulterior solicit� verificarea dovezii de origine.”

În contextul legal precizat, Biroul vamal Constan�a, conform adresei nr………/2003 a declan�at
procedura de control “a posteriori” pentru importul efectuat de domnul IONESCU ION.

Referitor la no�iunile de “produse originare” sau “produs originar din Comunitate”, precum �i la
metodele de cooperare administrativ�, a fost ratificat prin Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului
nr.192/2001 aprobat� prin Legea nr.151/2002  un Protocol, anex� la Acordul european instituind o
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asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele membre ale acestora, pe de alt�
parte.

La importul în România, produsele originare din Comunitate beneficiaz� de prevederile Acordului
european dac� sunt prezentate organelor vamale un certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR1 sau o
declara�ie pe factura exportatorilor, în anumite cazuri.

Potrivit dispozi�iilor art.17 din Protocol, certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR1 este eliberat
de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului s�u, sub
r�spunderea exportatorului, de c�tre reprezentantul s�u autorizat. În acest scop, exportatorul sau
reprezentantul s�u autorizat completeaz� atât certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 cât �i
formularul de cerere, prin care se realizeaz� descrierea produselor importate.

Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR1 trebuie s�
prezinte oricând, la cererea autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare în care se elibereaz� certificatul,
toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauz�, precum �i
îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în Procotol (art.17 pct.3).

Autorit��ile vamale emitente ale certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 iau m�surile pentru
a verifica caracterul orginar al produselor �i îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în Protocol. În acest
scop, vor avea dreptul s� solicite orice document justificativ �i s� realizeze orice control în contabilitatea
exportatorului sau orice alt� verificare considerat� necesar� (art.17 pct.5 din Protocol ).

La capitolul denumit “metode de cooperare administrativ�” din Protocol, se prevede posibilitatea
verific�rii ulterioare a dovezilor de origine prin sondaj sau ori de câte ori autorit��ile vamale ale ��rii
importatoare au suspiciuni în leg�tur� cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar al
produselor în cauz� sau cu îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în Protocol (art.32 pct.1 ).

În acest sens, autorit��ile vamale ale ��rii importatoare returneaz� certificatul de circula�ie EUR 1
autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare pentru a efectua verificarea aceasta având posibilitatea legal� de
a cere orice dovad� �i de a verifica orice conturi ale exportatorului.

În spe��, domnul IONESCU ION a prezentat organelor vamale Certificatul EUR 1 nr……….
ob�inut de la exportatorul P……….. din S……… – Germania, f�r� îns� s� anexeze �i copia cererii de
eliberare a acestui certificat care ar fi trebuit s� fie întocmit� în conformitate cu prevederile legale
amintite.

În leg�tur� cu controlul “a posteriori”  ini�iat de Biroul vamal Constan�a port, prin adresa
nr………/2003, pentru certificatul EUR 1 nr……….., administra�ia vamal� german� a comunicat
Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti r�spunsul s�u, cu adresa nr………../ ………./ 26.11.2004.

Prin aceast� adres�, jurnaliat� la Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti sub
nr……./….12.2004 – aflat� în copie la dosarul cauzei – administra�ia vamal� german� a comunicat
autorit��ilor române c�:

“Exportatorul din caseta 1 nu a cerut eliberarea unui  certificat EUR 1 �i nici nu a semnat în
caseta 12. Nu exist� nici o împuternicire în acest sens. Nu se poate confirma c� bunul acoperit de
certificatul men�ionat este originar în sensul Acordului România – UE.”

În aceste condi�ii organele vamale s-au aflat în imposibilitatea verific�rii îndeplinirii condi�iilor
stipulate în Protocol referitoare la dovada de origine �i la calitatea de “produs originar” a autoturismului
exportat de P……….  din S………..

Fa�� de situa�ia constatat�, în baza dispozi�iilor art.107 din Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al României conform c�ruia, în toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine rezult�
c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, autoritatea vamal� a lua m�suri pentru
recuperarea datoriei vamale prin întocmirea de acte constatatoare.
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În acest sens, Biroul Vamal Constan�a a procedat la întocmirea Actului constatator nr……../2005
pentru recuperarea diferen�elor de drepturi vamale în valoare de ………….. lei (taxe vamale, taxa pe
valoarea ad�ugat�, accize ).

Concluzionând, organul de solu�ionare constat� c�, potrivit documentelor existente la dosarul
cauzei domnul IONESCU ION nu poate beneficia de regim tarifar preferen�ial pentru importul
autoturismului  din Germania efectuat în luna august 2003, fapt pentru care contesta�ia sa va fi respins� ca
neîntemeiat�.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor art. 178 alin.1, coroborate cu cele ale
art.179 �i 185 alin.4 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, se :

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de domnul IONESCU ION
împotriva Actului constatator nr………/2005 încheiat de Biroul vamal Constan�a port, pentru
debitul în sum� total� de ………… lei, reprezentând:

� Taxe vamale ………….. lei,
� Dobânzi aferente ………….. lei,
� Penalit��i aferente ………….. lei
� Accize ………….. lei
� Dobânzi aferente ………….. lei
� Penalit��i aferente ………….. lei
� TVA, ………….  lei
� Dobânzi aferente ………….  lei
� Penalit��i aferente ………….. lei

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, prezenta decizie poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a în termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.2 din Codul de
procedur� fiscal�, aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

�EF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II,

EMILIA CRÂNGU�

CONSILIER,
J.K.G./2005


