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      DECIZIA  nr.360/2012/21.03.2013

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de c`tre
D.G.F.P. Satu Mare - Biroul Solu\ionare Contesta\ii, prin adresa nr..., [nregistrat`
sub nr...., asupra contesta\iei [nregistrate la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Satu Mare sub nr...., formulate de dl. x [mpotriva Actului
Constatator nr.... privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului.

Prin Decizia nr...., D.G.F.P. Satu Mare a dispus respingerea
contesta\iei formulat` [mpotriva Actului Constatator nr....,  ca nedepus` la termenul
legal.

X a formulat  ac\iune [n contencios administrativ solicit@nd instan\ei
ca, prin sentin\a ce o va pronun\a [n cauz` s` anuleze Decizia nr.... emis` de
D.G.F.P. Satu Mare ]i s` oblige la solu\ionarea pe fond a contesta\iei.

Prin Sentin\a Civil` nr.... pronun\at` de Tribunalul Satu Mare [n
dosarul nr...., r`mas` definitiv` ]i irevocabil` prin Decizia nr.... pronun\at` de
Curtea de Apel Oradea, s-a dispus anularea Deciziei nr.... emis` de D.G.F.P. Satu
Mare ]i obligarea D.G.F.P. Satu Mare la solu\ionarea pe fond a contesta\iei.

Prin adresa [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr...., D.G.F.P. Satu
Mare a transmis dosarul contesta\iei nr.... formulat` de x,  [mpotriva Declara\iei
vamale de tranzit nr.... ]i a Actului Constatator nr.... privind taxele vamale ]i alte
drepturi cuvenite bugetului, spre competent` solu\ionare fiind invocate prevederile
art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
-  ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-  ... lei reprezent@nd accize;
-  ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`.
Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205, art.206

şi art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P.
Mureş, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe
asupra contestaŃiei formulate.
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A) Prin contesta\ia înregistratã la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Satu Mare sub nr...., petentul solicit` anularea Actului
Constatator nr.... privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului ]i a
Declara\iei Vamale de Tranzit Auto Intern nr...., invoc@nd urm`toarele:

-  la data de ... a intrat [n Rom@nia pe la Punctul de Frontier` Petea,
[ntorc@ndu-se de la o conferin\` studen\easc` din Germania, mijlocul de transport
fiind un microbuz de persoane pe ruta Germania - Rom@nia, acest lucru rezult@nd ]i
din pa]aport pe care este aplicat` viza turistic`;

- prin urmare, la data de ... nu a condus niciun mijloc de transport, nu a
introdus mijloace de transport [n \ar` ]i nu a [ntocmit acte vamale constatatoare de
tranzit intern;

- [n luna mai ... a p`r`sit definitiv \ara stabilindu-]i domiciliul [n
Canada, iar [n luna iunie ... s-a [ntors [n Rom@nia;

- la data de ... a primit Soma\ia nr.... [n dosarul de executare nr.... din
care rezult` c` ar fi efectuat importul autoturismului marca ..., cu seria ]asiu ... an
de fabrica\ie ...;

- "Precizez ]i subliniez [ns` c` la data c@nd am intrat [n \ar`, respectiv
..., nu am importat vreun autovehicul, nu am condus vreun autovehicul ]i am intrat
[n \ar` ca simplu turist, ]i de altfel, nici nu am completat olograf declara\ia vamal`
]i cu at@t mai pu\in nu am semnat acest act, diferen\a dintre acea semn`tur` ]i cea
din pa]aport fiind edificatoare. {n acest sens, inten\ionez s` efectuez demersurile
care se impun c`tre Parchetul de pe l@ng` Tribunal Satu-Mare, Inspectoratul de
Poli\ie al jud. Satu-Mare precum ]i c`tre D.R.V. Satu-Mare".

- documentele vamale au fost [ntocmite de organele vamale neconform
cu realitatea, ace]tia uz@nd de datele din pa]aportul s`u [n vederea complet`rii
declara\iei vamale. 

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, prin Actul constatator nr....
privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului, [ncheiat de organele de
specialitate ale Biroului Vamal de Control ]i V`muire la Frontier` Petea s-au
stabilit [n sarcina d-lui X drepturi vamale [n sum` total` de ... lei (... lei
reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd accize + ... lei reprezent@nd tax` pe
valoarea ad`ugat`).

C) Având în vedere constatările organului de impunere, motivele
invocate de petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile
actelor normative incidente în speŃă, se reŃin următoarele:

{n fapt, prin Actul constatator nr.... privind taxele vamale ]i alte
drepturi cuvenite bugetului, [ncheiat de organele de specialitate ale Biroului Vamal
de Control ]i V`muire la Frontier` Petea s-au stabilit [n sarcina d-lui X drepturi
vamale [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei
reprezent@nd accize +... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, art.17 din Normele tehnice privind realizarea supravegherii şi
controlului vamal ulterior, aprobate prin Decizia nr.633/2001, prevede:"[...]
Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal de control în mod
obligatoriu, precizându-se în mod concret actele normative încălcate (articol,
alineat), cu determinarea exactă a influenŃelor asupra datoriei vamale cuvenite
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bugetului de stat (taxe vamale, accize, T.V.A., alte taxe stabilite prin acte
normative)".

Din analiza actului constatator nr.... se re\ine c` [n cuprinsul acestuia,
la capitolul III “Motivele verific`rii (recalcul`rii)” - se men\ioneaz` “Nerespectarea
Decret 937/81”, nefiind precizate motivele de fapt ]i temeiul de drept (articol,
alineat) pentru care organele de specialitate ale Biroului Vamal de Control ]i
V`muire la Frontier` Petea au stabilit [n sarcina d-lui X, drepturi vamale [n sum`
total` de ... lei.

La art.213 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
se prevede:

"În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de
fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza
contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate
de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei
se face în limitele sesizării".

{n temeiul prevederilor legale citate se re\ine c` [n solu\ionarea
contesta\iei, organul competent, respectiv Biroul Solu\ionare Contesta\ii verific`
motivele de fapt ]i drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal,
analiz@nd contesta\ia [n raport de dispozitiile legale invocate.

{ntruc@t, organele vamale din cadrul Biroului Vamal de Control ]i
V`muire la Frontier` Petea nu au precizat [n actul constatator nr...., clar ]i precis, pe
baz` de date ]i documente, care este opera\iunea vamal` efectuat` de petent, modul
[n care a fost efectuat` opera\iunea vamal`, care sunt consecin\ele fiscale ale
opera\iunii vamale [n cauz` ]i care sunt actele normative [nc`lcate (num`r, dat`,
articol ]i alineat), organele de solutionare organele de solu\ionare a contesta\iei nu
se pot pronun\a cu privire la legalitatea stabilirii drepturilor de import .

Prin urmare, în cauză sunt incidente prevederile art.216 alin.(3) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora "Prin decizie se poate
desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa
se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solutionare", coroborate cu dispozitiile pct.11.5, 11.6 si
11.7 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2137/2011, care
stipuleaza:

„11.5. În situatia în care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau
partiala a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele
care au condus la desfiintare. 

11.6. Decizia de desfiintare va fi pusa în executare în termen de 30 de
zile de la data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si
acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru
calculul accesoriilor aferente. 

11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform
considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului
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sume mai mari decât cele din actul desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit
legii.”

În consecinta, având în vedere cele prezentate si prevederile legale
anterior citate, urmeaza a fi desfiin\at Actul constatator nr.... privind taxele
vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului, [ncheiat de organele de specialitate ale
Biroului Vamal de Control ]i V`muire la Frontier` Petea prin care s-au stabilit [n
sarcina d-lui X drepturi vamale [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe
vamale + ... reprezent@nd accize + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`),  
urmând ca, în conformitate cu dispozitiile art.102.5 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.1050/2004, respectiv ale pct.11.6 si pct.11.7
din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2137/2011, o alta echipa de control
decât cea care a încheiat actul contestat sa procedeze la o noua verificare, vizând
aceeasi suma si perioada, având în vedere prevederile legale incidente situaŃiei
de fapt ce va fi constatată, cele retinute în prezenta decizie, argumentele
petentului aduse în sustinerea contestatiei cât si toate documentele relevante în
vederea clarificarii starii de fapt.

          Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se 

                                         
                                      DECIDE

Desfiin\area Actului constatator nr.... privind taxele vamale ]i alte
drepturi cuvenite bugetului, [ncheiat de organele de specialitate ale Biroului Vamal
de Control ]i V`muire la Frontier` Petea prin care s-au stabilit [n sarcina d-lui X
suma total` ... lei, compus` din:

-  ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-  ... lei reprezent@nd accize;
-  ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
urm@nd ca o alt` echip` dec@t cea care a [ntocmit actul contestat, s`

procedeze la o nou` verificare, \in@nd cont de prevederile legale aplicabile [n spe\`
]i considerentele prezentei decizii de solu\ionare a contesta\iei.

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.

                  DIRECTOR EXECUTIV ,
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