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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu,  a fost investit� în baza

art.178 din O.G.92/2003 republicat�, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de D-na  X

împotriva actului constatator nr./01.10.2001 �i a procesului verbal nr./29.11.2004 întocmite

de Biroul Vamal Salonta.

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de art.176 din O.G.92/2003

republicat�, fiind înregistra� la organul constatator cu nr.74/12.01.2005 iar la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice Sibiu cu nr.910/20.01.2005.

Cele dou� acte au fost trimise prin po�t� confirmându-se primirea în data de

15.12.2004, respectiv 20.12.2004.

Prin contesta�ia depus�, petenta solicit� suspendarea execut�rii actului

constatator nr./01.10.2001 �i a procesului verbal nr./29.11.2004 pân� la solu�ionarea

contesta�iei, precum �i desfiin�area total� �i înl�turarea tuturor obliga�iilor de plat� ce au fost

stabilite în sarcina petentei prin cele dou� acte, respectiv :

�   XXXXX lei - taxe vamale

�   XXXXX lei - TVA

� XXXXXX lei - dobânzi aferente taxelor vamale

�        XXX lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor

vamale

� XXXXXX lei - dobânzi aferente TVA

�        XXXX lei - penalit��i de întârziere aferente TVA.

                   I. În ap�rare petenta invoc� urm�toarele :

Prin actul constatator nr./2001 Biroul Vamal Salonta Rutier a dispus obligarea

subsemnatei la plata sumei de XXXXXX lei în baza unei declara�ii vamale numerotate cu  din

03 ianuarie 1997 pentru introducerea în �ar� a unui autoturism marca WOLKSVAGEN

PASSAT �i nefinalizarea opera�iunii de tranzit în  calitate de titular al opera�iunii.

� “declara�ia vamal� nr./03.01.1997 reprezint� un fals ……fiind vizibil� modificarea

unei alte declara�ii vamale date de subsemnata cu un an înainte, când într-adev�r

am introdus acea ma�in� în �ar�. Falsitatea DV seria A nrXXXX rezid� din cele

dou� elemente :

� num�rul acesteia care a fost modificat grosolan din 179 în 2 ;
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� anul emiterii, care a fost modificat din 1996 în 1997”.

� “explica�ia prealabil� a acestui fals o constituie inten�ia organelor vamale de  a

ascunde prescrip�ia de 5 ani a crean�ei fiscale…..care s-ar împlini la data de 3

ianuarie 2001, deci anterior datei întocmirii actului constatator”.

Petenta solicit�  constatarea  prescrip�iei  dreptului  de  a  cere executarea silit�

a celor dou� acte contestate pentru c� nu a introdus în �ar� un astfel de autoturism �i nu a

intervenit vreunul dintre cazurile de suspendare sau întrerupere a prescrip�iei.

   II. Organul vamal încheie actul constatator nr/01.10.2001 în conformitate cu

prevederile art.61.3, art.95.2 din Legea 141/1997 �i art.165 din H.G.626/1997 urmare a

neîncheierii opera�iunii de tranzit vamal pentru autoturismul WOLKSVAGEN PASSAT.

III. Luând în considerare motiva�iile petentei, documentele existente la dosarul

cauzei,constat�rile organului vamal, legisla�ia în vigoare pe perioada desf��ur�rii

opera�iunilor, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

� actul constatator nr./01.10.2001 a fost întocmit de organul vamal urmare a

neîncheierii opera�iunii de  tranzit vamal pentru introducerea în �ar� a

autoturismului WOLKSVAGEN PASSAT pentru care s-a întocmit Declara�ia

Vamal� pentru C�l�tori Seria A nr./03.01.1997.

Prin adresa nr./11.05.1998 Direc�ia Regional� Vamal� Interjude�ean�

Bra�ov comunic� Biroului Vamal Salonta neîncheierea tranzitului vamal pentru DVC

/03.01.1997.

� actul constatator a fost întocmit în baza art.61 (3) , art. 95(2) din Legea 141/1997 �i

art.165 din H.G.626/1997.

Cauza  supus�  solu�ion�rii  este de  a se stabili dac� datoria vamal� stabilit�

prin actul constatator nr./01.10.2001 este prescris� sau nu în condi�iile în care petenta afirm�

prin contesta�ia depus� c� Declara�ia vamal� nr./03.01.1997 este un fals fiind modificat

num�rul �i data emiterii acesteia explica�ia probabil� fiind inten�ia organelor vamale de a

ascunde prescrip�ia de 5 ani.

Din documentele aflate la dosarul cauzei precum �i din coresponden�a purtat�

de organul de solu�ionare a contesta�iei cu petenta �i organul vamal, se constat�

urm�toarele:

� declara�iile vamale pentru c�l�tori au rolul de documente de  tranzit ;

� originalul documentului r�mâne în posesia titularului pentru a fi depus la vama de

destina�ie ;

� având în vedere c� Biroul Vamal Sibiu, subordonat Direc�iei Regionale Vamale

Bra�ov nu confirm� încheierea opera�iunii de tranzit (adresa nr./11.05.1998) iar
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petenta afirm� c� DVC /03.01.1997 este un fals, organul de solu�ionare a

contesta�iei a solicitat petentei prezentarea declara�iei vamale în baza c�reia a

introdus în �ar� autoturismul marca WOLKSVAGEN PASSAT. Prin contesta�ia

formulat� aceasta afirm� c� “într-adev�r am introdus acea ma�in� în �ar�”.

Prin adresa de r�spuns înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice

Sibiu cu nr./10.02.2005 contestatoarea comunic� c� nu de�ine declara�ia vamal� în baza

c�reia a introdus autoturismul  în �ar� �i c� nu de�ine alte acte.

Biroul Vamal Salonta depune la dosarul cauzei Declara�ia Vamal� pentru

c�l�tori nr./03.01.1997 titularul opera�iunii fiind  D-NA X . Preciz�m c� Declara�iile Vamale

pentru C�l�tori sunt documente cu regim special fiind înseriate �i numerotate. Cea emis� pe

numele petentei area seria A nr.XXXX. Organul vamal comunic� c� lucr�torul vamal a

completat gre�it anul 1996 în loc de  1997 (1996 fiind corectat ulterior cu 1997) la fel �i

num�rul 179 în loc de 2 (179 fiind corectat ulterior cu 2) data real� a emiterii documentului

fiind 03.01.1997. În sprijinul acestei afirma�ii au fost depuse urm�toarele documente :

� declara�ia vamal� pentru c�l�tori seria A nr.XXXXX cu num�r intern/30 decembrie

1996 titular  Z  ;

� declara�ia vamal� pentru c�l�tori seria A nr.XXX cu num�r intern /02.01.1997

(ini�ial a fost trecut num�rul intern 178) ;

� declara�ia vamal� pentru c�l�tori seria A nr.XXXXX cu num�r intern /03.01.1997

titular fiind petenta (ini�ial a fost înscris num�rul intern 179 �i anul 1996) ;

� declara�ia vamal� pentru c�l�tori seria A nr.XXXX/03.01.1997 cu num�r intern

/03.01.1997 ini�ial a fost trecut nr.180 – titular D

Se observ� c� au fost prezentate declara�iile vamale pentru c�l�tori emise în

perioada 30 decembrie 1996 –03.01.1997 în ordinea cresc�toare a seriilor documentelor cu

regim special – DVC nr./03.01.1997 titular opera�iune fiind D-NA X  având seria A nr.XXXX, a

fost emis� dup� cel cu seria A nr.XXXXX din 02.01.1997 �i înainte de cea cu seria A

nr.XXXXX din 03.01.1997.

De aici rezult� cu claritate c� Declara�ia Vamal� pentru C�l�tori – titular de

opera�iune  D-NA X  a fost emis� în 03.01. 1997, înscrierea ini�ial� a anului 1996 fiind f�cut�

din eroare.

Se observ� deasemeni c� ultimul num�r intern pe anul 1996 este 177 �i s-a

continuat în anul 1997 cu nr.178 �i 179 în loc s� se  înceap� cu nr.1, respectiv 2, corec�ia
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fiind f�cut� ulterior de organul vamal. În fapt, numerotarea intern� dat� de organul vamal nu

are nici o relevan�� atâta timp cât aceste documente sunt cu regim special, fiind înseriate �i

numerotate.

Având în vedere cele prezentate, afirma�ia petentei c� a fost modificat� o alt�

declara�ie vamal� dat� cu un an înainte cu scopul de a ascunde prescrip�ia de  5 ani, nu se

confirm�.

Ca urmare emiterea actului constatator nr./01.10.2001 prin are s-a stabilit o

datorie vamal� deXXX  lei este legal�. Pe cale de consecin�� în baza art.114 din

O.G.92/2003 republicat�, petenta datoreaz�  dobânzi �i penalit��i de întârziere.

Referitor la cererea petentei de suspendare a execut�rii actului constatator

nr.01.10.2001 �i a procesului verbal nr./29.11.2004.

Conform art.184 (1) din O.G.92/2003 republicat� – “Introducerea contesta�iei pe

calea administrativ� de atac nu suspend� executarea actului administrativ fiscal”.

Având în vedere c� petenta nu-�i motiveaz� cererea de suspendare a

execut�rii actelor administrativ fiscale atacate a�a cum prevede art.184 (2) din O.G.92/2003

republicat�, aceasta va fi respins�.

Pentru considerentele re�inute în baza art.180 (5) din O.G.92/2003 republicat�,
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� Respinge contesta�ia ca  neîntemeiat� pentru suma de  XXXXX lei reprezentând :

�  XXXXX lei - taxe vamale ;

�   XXXXX lei - TVA ;

� XXXXXX lei - dobânzi aferente taxelor vamale ;

�       XXXX lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor

vamale ;

� XXXXXX lei - dobânzi aferente TVA ;

�        XXXX lei - penalit��i de întârziere aferente TVA.

� Respinge cererea de suspendare a execut�rii actului constatator nr./01.10.2001 �i

a procesului verbal nr./29.11.2004 pentru motivul ar�tat în con�inutul deciziei.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 30 zile de la

comunicare.
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