
                                          
                                                    DECIZIA Nr. 10 

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de  Directia Generala a Vamilor
asupra contestatiei formulate , impotriva actului constatator s-au stabilit obligatii bugetare  
suplimentare , taxe vamale  comision vamal , accize , TVA si accesorii .

 Petenta contesta actul constator , pentru urmatoarele considerente , cantitatea lipsa din
marfa ce a facut obiectul tranzitului tranzitului comun pe teritoriul Romaniei se datoreaza
faptului ca organul vamal a folosit o alta metoda de determinare cantitativa a marfii tranzitate ,
fata de metoda folosita de catre expeditor . 
            Directia Regionala  Vamala   in conformitate cu art. 165 alin.(2) din HG 1114 / 2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romainei si ca urmare a
adresei Biroului Vamal de destinatie , prin care se comunica cantitatea lipsa a marfii , a intocmit
actul constatator  , prin care se stabilesc in sarcina petentei  , obligatii bugetare suplimentare ca
urmare a nerespectarii regimului vamal de tranzit  .

Cauza supusa solutionatii a fost nerespectarea regimului vamal de tranzit pentru
operatiunile de tranzit comun pe teritoriul Romaniei , respectiv sa prezinte marfurile
intacte la biroul vamal de destinatie .

In drept ,
Referitor la capatul de cerere privind obligatiile bugetare suplimentare in suma totala

de 726 RON  reprezentand taxa vamala , TVA , comision vamal si accize , sunt aplicabile
prevederile art.165 alin.(1) si (2) din HG 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Codului Vamal al Romaniei , pct.9 , lit.b) si d) din Ordinul nr.629 / 2005 privind
aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Romaniei , care stipuleaza : 

Art. 165
(1),,Declaratia vamalã de tranzit constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale

si a drepturilor de import, în cazul în care transportatorul nu prezintã mãrfurile la biroul vamal
de destinatie în termenul stabilit sau le prezintã cu lipsuri ori substituiri.

(2) Biroul vamal de plecare percepe taxele vamale si drepturile de import, devenite
exigibile potrivit alin. (1), dupã ce a solicitat biroului vamal de destinatie informatii cu privire la
sosirea mãrfurilor tranzitate si a primit în scris rãspunsul acestuia .”
            Pct. 9

(1),,Pentru operatiunile de tranzit comun principalul obligat are urmãtoarele obligatii:
a) sã depunã la biroul de plecare, direct sau prin reprezentant, o declaratie de tranzit

însotitã de documentele necesare acordãrii regimului;
b) sã prezinte mãrfurile intacte, împreunã cu declaratia de tranzit si documentele

însotitoare la biroul de destinatie, în termenul acordat si sã respecte mãsurile de identificare
dispuse de autoritatea vamalã, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate; “
        In drept ,     
          2. In ceea ce priveste capatul de cerere reprezentand  accesoriile calculate , respectiv
dobanzi si penalitati de intarziere suma totala de 25 RON  sunt aplicabile prevederile art.115
alin.(2) lit.a din OG 92 / 2005 privind Codul de procedura fiscala referitor la acest articol , HG
1050 / pentru aplicare a OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala , stipuleaza :
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Art 115
Dobânzi
,,(1) Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urmãtoare

termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreazã dobânzi dupã cum urmeazã:
a) pentru diferentele de impozite, taxe, contributii, precum si cele administrate de

organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreazã începând cu ziua
imediat urmãtoare scadentei impozitului, taxei sau contributiei, pentru care s-a stabilit
diferenta, pânã la data stingerii acesteia inclusiv;”

Avand in vedere cele constatate nu se poate retine ca fundamentata solicitarea petentei
drept pentru care contestatia a fost  respinsa ca neintemeiata .
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,   
DIRECTOR GENERAL

CONTRASEMNEAZA
SEF SERVICIU,

     

 INTOCMIT,
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