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DECIZIA NR 4 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2009  

 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2008 asupra contesta�iei formulate de SC X SRL din 
PETRO�ANI, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de 

... lei reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
      ... lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – comision vamal; 
        … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
          … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
      … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
      ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
                    Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2008, a fost comunic�t� c�tre petent� în data de …2008, potrivit 
semn�turii �i �tampilei de pe exemplarul deciziei, anexate în copie la dosarul 
contesta�iei. 
                    Contesta�ia a fost expediat�, cu recomandata R …/2008, c�tre 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, fiind 
înregistrat� sub nr. …/2008 . 
                      Ini�ial, prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. …/2008, petenta solicit� 
suspendarea solu�ion�rii contesta�iei înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. …/2008.  
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
prin Decizia nr. …/2006 a suspendat solu�ion�rii contesta�iei formulat� de SC 
X SRL, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului 
verbal de control nr. .../2008, 
în cauz� fiind aplicabile prevederile art. 214 alin.(2-3) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
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procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
prev�d : 
„ART. 214 Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
    (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�. 
    (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului stabilit 
de organul de solu�ionare competent potrivit alin. (2), indiferent dac� 
motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.” 
                      În data de …2009, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara a fost sesizat� de SC X SRL asupra finaliz�rii 
controlului efectuat de Autoritatea Vamal� din Germania la firma Y, 
partenerul de afaceri al petentei. 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, art. 207, art. 209 alin. (1) lit. a) �i art. 214 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL din PETRO�ANI. 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                      Petenta arat� c� nu a gre�it fa�� de legea român�, având 
�tampile euro 1 pe facturile emise de firma Y.   
                      Petenta sus�ine c� a solicitat reprezentantului firmei 
exportatoare copii dup� toate certificatele euro 1 eliberate de ei, ar�tând c� în 
caz contrar consider� c� firma exportatoare trebuie s� suporte consecin�ele 
pe ambele teritorii. 
                      Petenta arat� c� firma Y, partenerul de afaceri al petentei, face 
obiectul unei verific�ri de c�tre Autoritatea Vamal� din Germania . 
                      II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, organele vamale �i-au 
motivat reverificarea astfel : 
 
                      Cu declara�iile vamale de import enumerate mai jos societatea 
a derulat opreratiuni de import u�i �i ferestre din PVC, astfel: 
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura extern� .../2005, valoare facturat� ... 
EURO, dovada de origine EUR 1 ...; 
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- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura extern� .../2005, valoare facturat� ... 
EURO, factura extern� …/2005, valoare facturata  ... EURO, dovada de 
origine EUR 1 ...;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata 
...EURO, dovada de origine EUR 1 ...;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata ... 
EURO, dovada de origine - declaratia pe factura .../2005;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata 
...EURO, dovada de origine declaratia pe factura .../2005;  
- .../2005, Biroul vamal: Baia-Mare, factura externa .../2005, valoare facturata 
... EURO, dovada de origine declaratia pe factura .../2005. 
                      În toate aceste cazuri agentul economic a solicitat �i a ob�inut 
regimul tarifar preferen�ial aferent originii comunitare a bunurilor importate. 
                      În acest sens au fost prezentate ca �i dovezi ale originii 
preferen�iale certificatele: EUR 1 ..., EUR 1 ..., EUR 1 ..., declara�ia pe 
facturile: .../2005, …/2005, .../2005, .../2005,   �i .../2005. 
                      Cu adresa nr. …/2008, Autoritatea Na�ional� a V�milor 
comunic� faptul c� administra�ia vamal� german�, prin adresa nr. …./2008, 
informeaz� c�, urmare a unui control ulterior la societ��ile exportatoare, a 
constatat c� m�rfurile acoperite de dovezile de origine( cerificate de origine 
EUR1 �i declara�ii pe factur�) ,,nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine în 
sensul Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România" 
                     În conformitate cu prevederile: 
-art. 61 alin.(1-2), art. 75, art. 141 �i art. 148 din LEGEA Nr. 141 / 1997 
privind Codul vamal al României;  
-art. 16, art. 21 (1) art. 31 (2) din Protocolul nr. 4 din 31 ianuarie 1997 privind 
definirea no�iunii de "produse originare" �i metodele de cooperare 
administrativ�*), ratificat prin O.U.G.  nr.1 / 1997;  
-art. 107 din H.G.  nr. 1114 / 2001; 
- art.115 �i art. 121 din O.G. 92/2003, republicat� privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, aprobat prin Legea 174/2004; 
-  H.G. nr. 784 / 2005; 
- Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. 20/2005 pentru modificarea �i 
completarea O.G. 92/2003, republicat�, 
organele de control au calculat debite suplimentare, în sum� total� de ... lei 
reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
      ... lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – comision vamal; 
        … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
          … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 



 4 

   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
      … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
      ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
                       III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, se 
re�in urm�toarele : 
                       SC X SRL are sediul în Petro�ani, str. …, nr…., jud. 
Hunedoara, înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. J ... / … / ..., 
având CIF RO …, reprezentat� de dl. Ing. P. N. – C., în calitate de 
administrator.  
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� 
se pronun�e asupra legalit��ii �i temeiniciei retragerii regimului tarifar 
preferen�ial acordat pentru importurile efectuate de petent� din 
Germania, în condi�iile în care, urmare unei reverific�ri asupra 
controlului ulterior ini�iat de autoritatea vamal� german� cu privire la 
originea bunurilor importate, s-a stabilit c� unele din acestea pot fi 
considerate produse originare în sensul Acordului Romania–UE. 
                      În fapt, la data de …, SC X SRL s-a prezentat la Biroul Vamal 
Deva în vederea încheierii formalit��ilor vamale aferente declara�iilor vamale 
de import enumerate mai jos: 
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura extern� .../2005, valoare facturat� ... 
EURO, dovada de origine EUR 1 ...; 
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura extern� .../2005, valoare facturat� ... 
EURO, factura extern� …/2005, valoare facturata  ... EURO, dovada de 
origine EUR 1 ...;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata 
...EURO, dovada de origine EUR 1 ...;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata ... 
EURO, dovada de origine - declaratia pe factura .../2005;  
- .../2005, Biroul vamal: Deva, factura externa .../2005, valoare facturata 
...EURO, dovada de origine declaratia pe factura .../2005;  
- .../2005, Biroul vamal: Baia-Mare, factura externa .../2005, valoare facturata 
... EURO, dovada de origine declaratia pe factura .../2005. 
                      În toate aceste cazuri agentul economic a solicitat �i a ob�inut 
regimul tarifar preferen�ial aferent originii comunitare a bunurilor importate. 
                      În acest sens au fost prezentate ca �i dovezi ale originii 
preferen�iale certificatele: EUR 1 ..., EUR 1 ..., EUR 1 ..., declara�ia pe 
facturile: .../2005, …/2005, .../2005, .../2005,   �i .../2005. 
                      Cu adresa nr. …/2008, Autoritatea Na�ional� a V�milor 
comunic� faptul c� administra�ia vamal� german�, prin adresa nr. …/2008, 
informeaz� c�, urmare a unui control ulterior la societ��ile exportatoare, a 
constatat c� m�rfurile acoperite de dovezile de origine ( cerificate de origine 
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EUR1 �i declara�ii pe factur�): “nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine 
în sensul Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România” 
       În drept, în ceea ce prive�te acordarea unui regim tarifar 
favorabil, la art. 68 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României 
se prevede c�: 
 “(1) Unele categorii de m�rfuri pot beneficia de un tratament tarifar 
favorabil, în func�ie de felul m�rfii sau de destina�ia lor specific�, potrivit 
reglement�rilor vamale sau acordurilor �i conven�iilor interna�ionale la 
care România este parte. 
                       Organele de control vamal au f�cut aplica�iunea prevederilor 
art. 61 �i 75 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr.141/1997, care 
prev�d : 
“ART. 61 
     (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani de la 
acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al 
opera�iunilor.”, 
ART. 75 
      În aplicarea regimului tarifar preferen�ial, regulile �i formalit��ile 
necesare pentru determinarea originii m�rfurilor sunt cele stabilite în 
acordurile �i conven�iile interna�ionale la care România este parte.” 
precum �i a prevederilor art. 40 �i art. 107 din Regulamentul de aplicare a 
Codului vamal al României aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 1114 / 
2001:  
“ ART. 40 Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de 
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara�ii 
pe propria r�spundere a acestuia în ceea ce prive�te: 
    a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�; 
    b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�; 
    c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat. 
ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
                       Art. 16 - 17, art. 21 �i art. 32 din ORDONAN�A de URGEN�� 
a  GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru 
ratificarea Protocolului referitor la definirea no�iunii de "produse originare" �i 
metodele de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind o 
asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele 
membre ale acestora, pe de alt� parte, publicat� în MONITORUL OFICIAL  
NR. 849 din 29 decembrie 2001, prevad urm�toarele : 
„ART. 16 Condi�ii generale 
    1. Produsele originare din Comunitate beneficiaz� la importul în 
România �i produsele originare din România beneficiaz� la importul în 
Comunitate de prevederile acordului, prin prezentarea: 
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    a) fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, al c�rui model 
figureaz� în anexa nr. III; 
    b) fie, în cazurile men�ionate la art. 21 paragraful 1, a unei declara�ii, al 
c�rei text figureaz� în anexa nr. IV, dat� de exportator pe o factur�, pe o 
not� de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie 
produsele în cauz�, suficient de detaliat pentru a permite identificarea 
lor (denumit� în cele ce urmeaz� declara�ie pe factur�). 
ART. 17 Procedura pentru eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 
    1. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a 
exportatorului sau, sub r�spunderea exportatorului, de c�tre 
reprezentantul s�u autorizat. 
    2. 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, ale c�ror modele figureaz� în anexa nr. III. Aceste 
formulare se completeaz� într-una dintre limbile în care este redactat 
acest protocol �i conform prevederilor legale ale ��rii de export. 
Formularele completate cu caractere de mân� trebuie scrise cu 
cerneal�, cu majuscule. Descrierea produselor trebuie s� fie f�cut� în 
caseta destinat� acestui scop, f�r� a l�sa nici o linie liber�. În cazul în 
care caseta nu este completat� în întregime, trebuie s� fie tras� o linie 
orizontal� sub ultima linie a descrierii, spa�iul liber fiind barat. 
    3. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 trebuie s� prezinte oricând, la cererea autorit��ilor 
vamale ale ��rii exportatoare în care se elibereaz� certificatul de 
circula�ie a m�rfurilor EUR 1, toate documentele necesare care 
dovedesc caracterul originar al produselor în cauz�, precum �i 
îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
    4. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale ale unui stat membru al Comunit��ii sau ale 
României, dac� produsele în cauz� pot fi considerate produse originare 
din Comunitate, din România sau dintr-una dintre ��rile la care se face 
referire la art. 4 �i dac� îndeplinesc celelalte cerin�e stipulate în acest 
protocol. 
    5. Autorit��ile vamale emitente iau toate m�surile pentru a verifica 
caracterul originar al produselor �i îndeplinirea celorlalte condi�ii 
stipulate în acest 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�. 
Autorit��ile vamale emitente se vor asigura, de asemenea, c� 
documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate 
corespunz�tor. Ele verific�, în mod special, dac� spa�iul rezervat 
descrierii m�rfurilor a fost completat în a�a fel încât s� exclud� orice 
posibilitate de ad�ugare frauduloas�. 
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    6. Data eliber�rii certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 trebuie 
indicat� în caseta nr. 11 a acestuia. 
    7. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale �i pus la dispozi�ia exportatorului de îndat� ce 
prezentul export a fost efectuat sau asigurat. 
 ART.21 
    1. O declara�ie pe factur� la care se face referire la art. 16 paragraful 1 
b) poate fi întocmit�: 
    a) de c�tre un exportator autorizat în sensul art. 22,  sau 
    b) de c�tre un exportator pentru orice transport constând dintr-unul 
sau mai multe colete con�inând produse originare a c�ror valoare total� 
nu dep��e�te 6000 EURO. 
    2. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� dac� produsele în cauz� 
pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, din România 
sau dintr-una din ��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i dac� 
îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
    3. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� trebuie s� 
prezinte, în orice moment, la solicitarea autorit��ilor vamale ale ��rii 
exportatoare, toate documentele necesare care dovedesc caracterul 
originar al produselor în cauz� precum �i îndeplinirea celorlalte condi�ii 
stipulate în acest protocol. 
    4. O declara�ie pe factur� este f�cut� de c�tre exportator prin 
dactilografiere, �tampilare sau tip�rire pe factur�, pe documentul de 
livrare sau pe alt document comercial dup� modelul de text ce figureaz� 
în anexa IV, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea 
anex� �i în conformitate cu prevederile legale interne ale ��rii 
exportatoare. Declara�ia poate fi completat� �i de mân�; în acest caz ea 
trebuie scris� cu majuscule, cu cerneal�. 
    5. Declara�iile pe factur� trebuie s� fie semnate de mân�, în original, 
de c�tre exportator. Totu�i, un exportator autorizat în sensul art. 22 nu 
este obligat s� semneze astfel de declara�ii, cu condi�ia s� prezinte un 
angajament scris autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare prin care 
accept� întreaga responsabilitate pentru orice declara�ie pe factur� care 
îl identific� pe el ca �i când ar fi fost semnat� original de el. 
    6. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� de c�tre exportator în 
cazul în care produsele la care se refer� sunt exportate sau dup� export, 
cu condi�ia ca aceasta s� fie prezentat� în �ara importatoare nu mai 
târziu de 2 ani dup� efectuarea importului produselor la care se refer�. 
  ART. 31 Asisten�a reciproc� 
    2. Pentru a asigura aplicarea corespunz�toare a prevederilor acestui 
protocol, Comunitatea �i România î�i vor acorda reciproc asisten��, prin 
intermediul administra�iilor vamale competente, la verificarea 
autenticit��ii certificatelor de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau a 
declara�iilor pe factur� �i a corectitudinii informa�iilor furnizate în aceste 
documente. 
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 ART. 32 Verificarea dovezilor de origine 
    3. Verificarea este efectuat� de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii 
exportatoare. În acest scop, ele au dreptul s� cear� orice dovad� �i s� 
realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control 
considerat corespunz�tor.” 
              Ori, în acest caz, autoritatea vamal� german�, din proprie 
ini�iativ�, a efectuat o verificare ulterioar� privind autenticitatea �i 
corectitudinea doveziilor de origine (declara�iile de pe facturi �i certificatele 
de circula�ie EUR1) emise de exportatorul german, nefiind vorba de un 
control ulterior solicitat din partea autorit��ii vamale române drept urmare a 
unor suspiciuni sau nereguli. 
                     Astfel, autoritatea vamal� german�, este cea mai în m�sur� 
s� solicite orice dovad� �i s� realizeze orice verificare a conturilor 
exportatorului sau orice alt control considerat corespunz�tor.  
                     De asemenea trebuie �inut seama de prevederile art. 27 �i art. 
28 din acela�i act normativ men�ionat mai sus, care men�ioneaz� : 
„ART. 27 Documente probatorii 
    Documentele la care se face referire la art. 17 paragraful 3 �i la art. 21 
paragraful 3, folosite în scopul de a se dovedi c� produsele acoperite de 
un certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau de o declara�ie pe 
factur� pot fi considerate produse originare din Comunitate, din 
România sau din una din ��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i 
îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol pot consta inter 
alia din urm�toarele: 
    b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor 
folosite, emise sau întocmite în Comunitate sau România, atunci când 
aceste documente sunt folosite conform legisla�iei na�ionale; 
    d) certificate de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe factur� 
care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau 
întocmite în Comunitate, în România sau într-una din ��rile la care se 
face referire la art. 3 �i 4, în concordan�� cu regulile de origine care sunt 
identice cu regulile cuprinse în acest protocol. 
ART. 28  P�strarea dovezii originii �i a documentelor probatorii 
1. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 trebuie s� p�streze, cel pu�in 3 ani, documentele 
men�ionate la art. 17 paragraful 3. 
2. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� va p�stra cel 
pu�in 3 ani copia de pe aceast� declara�ie pe factur�, precum �i 
documentele la care se face referire la art. 21 paragraful 3.” 
                       În aceste condi�ii, autoritatea vamal� german� este cea în 
m�sur� s� indice dac� documentele sunt autentice, dac� produsele în 
cauz� pot fi considerate produse originare din Comunitate, �i dac� pot 
beneficia de regim tarifar preferen�ial.Administra�iile vamale ale 
statelor UE iau decizia asupra acord�rii sau neacord�rii caracterului de 
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produse originare în vederea aplic�rii regimului tarifar preferen�ial, iar 
autoritatea vamal� român� nu este în m�sur� s� aprecieze daca m�rfurile 
acoperite de certificate EUR1 �i de declara�ii de pe factur� sunt sau nu 
produse originare, fiind doar AUTORITATEA CARE APLIC� REGIMUL 
VAMAL legal în baza reglement�rilor cuprinse în Protocol în baza 
documentelor prezentate în vam�, 
                      Petentul este r�spunz�tor de autenticitatea documentelor 
anexate la declara�ia vamal�, în conformitate cu prevederile art. 107 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Codului vamal al României, care arat� : 
“ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
                     Simpla prezentare a unui bun sau a unui produs achizi�ionat din 
UE, precum �i simpla prezentare a unor certificate de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe factur� nu creeaz� în favoarea 
importatorului un drept irevocabil de acordare a tarifului vamal preferen�ial 
datorit� faptului c� România a ratificat protocolul interna�ional mai sus invocat 
care prevede în mod expres controlul „a posteriori” privind validitatea 
documentelor prezentate la v�muire.  
                     În raport de aceste dispozi�ii legale invocate se desprinde 
concluzia c� autoritatea vamal� din �ara importatorului (România) nu 
poate cenzura r�spunsurile comunicate de autoritatea vamal� din �ara 
exportatorului (Germania), r�spunsuri ce au la baz� verific�ri efectuate de 
aceast� institu�ie, conform competen�elor conferite de protocol asupra 
dovezilor de origine prezentate de exportator. 
                    Deasemenea, declara�ia pe factur� �i certificatul de origine nu 
poate proba el însu�i originea comunitar� a m�rfii, atâta timp cât autoritatea 
vamal� a ��rii exportatoare nu confirm� validitatea acestuia în urma 
controlului a posteriori. 
                    Ini�ial, din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv  
adresa administra�iei vamale germane nr. …/2008, se re�ine c�,  urmare a 
unui control ulterior, s-a  constatat c� exportatorul german Y, în perioada 
2004 – 2006, a exportat în România produse neoriginare, acoperite de dovezi 
de origine,care  „nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine în sensul 
Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România” �i potrivit tabelului 
centralizator, se transmit o serie de dovezi de origine (cerificate de origine 
EUR1 �i declara�ii pe factur�) invalidate total sau par�ial conform men�iunilor 
din tabel, dând drept autorit��ii vamale române s� retrag� regimul tarifar 
preferen�ial acordat ini�ial. 
                      Ulterior, urmare a unei verific�ri ulterioare a dovezilor 
preferen�iale, efectuata de c�tre Autoritatea Vamal� din Germania, prin 
adresa administra�iei vamale germane nr…. din …2008, c�tre firma Y, 
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partenerul de afaceri al petentei, se face precizarea c� s-a adeverit 
provenien�a anumitor m�rfuri, prin prezentarea declara�iilor de furnizor, a 
c�ror corectitudine din punct de vedere vamal, este adeverit� prin formularele 
INF4.       
                       Autoritatea Vamal� din Germania precizeaz� c� se refer� la 
urm�toarele dovezi preferen�iale:  
2004 
.../2004 Provenien�� dovedit� în totalitate 
…/2004 Provenien�� dovedit� pentru 120 de u�i 
…/2004 Provenien�� dovedit� pentru 300 de u�i �i 150 de rame 
…/2004 Provenien�� dovedit� pentru 28 de u�i de intrare lateral� 
…/2004 Provenien�� dovedit� pentru 48 de u�i de locuin�� 
…/2004 Provenien�� dovedit� pentru 28 de u�i de locuin�� 
2005 
…/2005  Provenien�� dovedit� pentru 320 u�i de interior  
.../2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
...  /2005  Provenien�� dovedit� pentru 75 de u�i �i 90 de rarne  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate 
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
...  /2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate   
…/2005  Provenien�� dovedit� pentru 84 de u�i  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate 
…/2005  Provenien�� dovedit� pentru 14 u�i din material plastic 
…/2005  Provenien�� dovedit� pentru 17 u�i din material plastic  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
…/2005 Provenien�� dovedit� în totalitate(NPZ4215B-B6-03/06  
…/2005  Provenien�� dovedit� în totalitate  
2006 
…/2006 Provenien�� dovedit� în totalitate 
…/2006 Provenien�� dovedit� pentru 227 de u�i �i 225 de rame  
                      De asemenea, autoritatea vamal� german� men�ioneaz� c� s-a 
dovedit �i provenien�a a 24 de u�i în valoare de ...Euro, care s-au aflat printre 
alte m�rfuri în factura cu declara�ia de provenien�� nr. … din data de …2004.  
                       Autoritatea Vamal� din Germania, a f�cut men�iunea c� 
rezultatul modificat al verific�rii va fi comunicat oficialit��ilor vamale 
române�ti. 
                        Având în vedere faptul c�, în adresa Administra�iei Vamale 
germane nr…. din …2008 se face trimitere �i la dovezile preferen�iale pentru 
care autoritatea vamal� român� a dispus retragerea preferin�elor tarifare 
ini�ial acordate petentei �i calcularea drepturilor vamale datorate, procedând 
la întocmirea Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului 
verbal de control nr. .../2008,   
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�i întrucât din actele existente la dosarul cauzei nu se pot stabili cu claritate 
c�ror oprera�iuni de import, efectuate de SC X SRL de la firma Y din 
Germania ( import de u�i din lemn, de panouri de aluminiu, blaturi u�i de 
garaj, televizoare color, pl�ci pentru tavane, supor�i din fier pentru garduri, 
calorifer, mobilier sufragerie, u�i de garaj, ferestre pvc, anvelope, biciclete, 
pl�ci faian��, aparat de sudur�, ma�ina de spalat, c�zi baie-exportator), le 
corespund dovezile preferen�iale dovedite în totalitate sau par�ial prin adresa 
administra�iei vamale germane nr…. din …2008, se vor aplica prevederile 
pct. 12.6 – 12.8 din  ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 
519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
„12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau 
par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta 
numai motivele care au condus la desfiin�are. 
    12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� 
�i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv 
pentru calculul accesoriilor aferente. 
    12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.” 
                       În consecin�� se vor aplica prevederile art.216 alin.(3) din 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
„CAP. 4 Solu�ii asupra contesta�iei 
ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 
                      Din aceste considerente se va desfiin�a Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2008, cu privire la suma total� de ... lei reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
      ... lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – comision vamal; 
        … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
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   … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
  … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
      ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        …lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
     Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu preciz�rile 
ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE 
FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� se  
 

D E C I D E : 
 
                       Desfiin�area Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de 

... lei reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
      ... lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
      …lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – comision vamal; 
        … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      ..4 lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
… lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
      .. lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
      ... lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        .. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunic�rii s� se încheie 
un nou act de control de c�tre o alt� echipa de control, conform celor 
men�ionate în cuprinsul deciziei. 
 

 
 


