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DECIZIA nr.64/10.05.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L. din Ovidiu
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de Direc�ia Regional� Vamal� Constan�a -
Serviciul Supraveghere Vamal� prin adresa nr…………/…………/…….03.2005
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….03.2005, cu
privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate
cu sediul în Ovidiu, str……………, nr……, Jud. Constan�a, CF R ……………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin
Procesul-verbal de control, înregistrat sub nr…………/………… din
…….02.2005, întocmit de inspectori vamali din cadrul Direc�iei
Regionale Vamale Constan�a - Serviciul Supraveghere Vamal� la data
de …….02.2005.

Suma atacat� are valoarea total� de …………………… lei, cu
urm�toarea componen��:

� …………………… lei- taxe vamale;
� …………………… lei – comision vamal;
� …………………… lei – TVA;
� …………………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
� …………………… lei - penalit��i întârziere taxe vamale;
� …………………… lei - dobânzi întârziere comision vamal;
� …………………… lei - penalit��i întârziere comision vamal;
� …………………… lei - dobânzi întârziere TVA;
� …………………… lei - penalit��i întârziere TVA.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul societ��ii fiind
astfel respectate prevederile art.175 (1) lit.e) din O.G.
nr.92/23.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.176 (1) din
acela�i act normativ.

Astfel, procesul-verbal înregistrat la Direc�ia Regional�
Vamal� Constan�a sub nr…………/…………/…….02.2005 a fost adus la
cuno�tin�a petentei la data la care a fost întocmit, respectiv
…….02.2005, iar contesta�ia împotriva acestui document a fost
transmis� prin po�t� la data de …….03.2005 �i înregistrat� la
organul vamal sub nr…………/…….03.2005.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur� prev�zute la art.174-176, 178 (1) pct.b) din
O.G. nr.92/23.12.2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s�
solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a sub nr…………/…….03.2005, societatea CONSTANTA S.R.L. din
Ovidiu contest� rezultatele consemnate în Procesul-verbal de
control nr………/………/…….02.2005.

S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate înregistrat� la Registrul
Comer�ului sub nr.J13/……………/1992, are ca obiect de activitate
comer� cu piese �i accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 5030.
Considerând c� nu datoreaz� accesoriile aferente diferen�elor de
drepturi vamale, petenta î�i întemeiaz� contesta�ia pe urm�toarele
considerente:

-Certificatele EUR, doveditoare a originii m�rfii importate,
de societate, au fost ob�inute de c�tre exportatorul Y…………………… din
Austria, cu întârziere determinat� de cauze obiective, astfel
societatea nu poate explica r�spunsul dat de autorit��ile vamale
austriece celor române;

-În aceste condi�ii, con�inutul Adresei A.N.V.
nr…………/…….11.2004 nu corespunde realit��ii, astfel nu poate
produce efectele juridice consemnate în Procesul verbal de
control.

-M�rfurile importate, au fost produse în t�rile membre U.E.,
astfel încât dispozi�iile Protocolului din 25.01.1997 sunt
aplicabile �i în cazul de fa��, în sensul existen�ei regimului
tarifar vamal preferen�ial, respectiv scutirea de taxe vamale �i
TVA.

-Petenta men�ioneaz� în contesta�ie c� urmeaz� s� prezinte
Certificatele de circula�ie EUR, în vederea sus�inerii
argumentelor de mai sus.

II. Controlul ulterior finalizat prin Procesul - verbal din
…….02.2005, înregistrat la Direc�ia Regional� Vamal� Constan�a
nr…………/…………/…….02.2005, a avut ca obiectiv verificarea
opera�iunilor de import definitiv de m�rfuri, identificate prin
D.V.I. nr…………/…….06.2002, nr……………/…….08.2002, nr…………/…….10.2002 �i
nr……………/…….12.2002, efectuate de S.C. CONSTANTA S.R.L. Ovidiu,
str………………, nr………, jud.Constan�a.

La solicitarea privind verificarea "aposteriori" conform
prevederilor art.32 din Protocolul referitor la definirea no�iunii
de "produse originare", a dovezilor de origine la importul
m�rfurilor efectuate de petent�, Administra�ia Vamal� Austriac� a
stabilit c� exportatorul nu a prezentat documente pentru a dovedi
originea bunurilor pentru m�rfurile care fac obiectul Facturilor
externe nr………/…….05.2002, ………/…….07.2002, …………/…….09.2002 �i
………/…….12.2002, prezentate cu ocazia v�muirii m�rfurilor ce fac
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obiectul declara�iilor de mai sus �i prin urmare, declara�iile pe
facturi au fost emise incorect.
 Astfel, bunurile nefiind originare în sensul prevederilor
Protocolului 4 - Acordul România - U.E., deci nu pot beneficia de
regim vamal preferen�ial.

Opera�iunile de import verificate �i prezentate în actul
atacat sunt urm�toarele:

-cu D.V.I. nr……………/…….06.2002, petenta a importat urm�toarele
m�rfuri: ………… buc��i anvelope uzate de autoturisme, ………… buc��i
anvelope pentru camioane, m�rfuri pentru care firma Y………………… -
Austria a emis factura extern� nr………/…….05.2002, în valoare de
…………… EURO;

-cu D.V.I. nr……………/…….08.2002, petenta a importat ……………
buc��i anvelope uzate pentru autoturisme, ………… buc��i anvelope
uzate pentru camioane, ………… buc��i jen�i pentru aututorisme,
m�rfuri pentru care firma Y…………………… - Austria a emis factura
extern� nr…………/…….07.2002, în valoare de ……………… EURO;

-cu D.V.I. nr…………/…….10.2002, petenta a importat ………… buc��i
anvelope uzate pentru autoturisme, ………… buc��i anvelope uzate
pentru camioane, m�rfuri pentru care firma Y………………… - Austria a
emis factura extern� nr………/…….09.2002, în valoare de …………… EURO;

-cu D.V.I. nr……………/…….12.2002, petenta a importat ………… buc��i
anvelope uzate pentru autoturisme, pentru care firma Y……………… -
Austria a emis factura extern� nr………/…….12.2002, în valoare de
…………… EURO;

M�rfurile care au f�cut obiectul celor patru opera�iuni de
import definitiv au beneficiat de tratament tarifar favorabil
(reduceri/except�ri de la plata  taxelor vamale) conform Acordului
România - U.E. în baza declara�iilor pe facturile externe,
neachitând la data importului taxe vamale �i comision vamal.

Cu ocazia v�muirii, anvelopele uzate au fost selectate pe
criteriul de evaluare risc 2 privind valoarea în vam�. În acest
sens, Biroul Vamal Constan�a sud Agigea a solicitat contolul
valorii în vam� în baza art.5 alin.3 din H.G. nr.788/21.08.2001
privind aporobarea procedurii de control al valorii în vam� a
m�rfurilor importate.

În urma verific�rii valorii în vam� a m�rfurilor declarate cu
ocazia efectu�rii oprera�iunilor de import definitiv, conform
art.7 din Acordul privind apilicarea Articolului VII al Acordului
General pentru Tarife �i Comer�, au fost întocmite rapoarte de
c�tre inspectorii Serviciului Supraveghere Vamal� din cadrul DRVC
�i înaintate cu note interne Colectivului pentru Analiza de Risc
la nivel regional.

Pentru diferen�ele de drepturi vamale stabilite ca urmare a
determin�rii cu  titlu definitiv a valorii în vam� a m�rfurilor
importate s-au întocmit de c�tre Biroul Vamal Consta�a Sud Agigea
acte constatatoare, diferen�ele aferente fiind achitate de c�tre
societate la organul vamal.
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Deoarece exportatorul nu a prezentat autorit��ii vamale din
Austria documente pentru a dovedi originea bunurilor de pe
facturile externe( fapt ce reiese din adresa Autorit��ii Na�ionale
a V�milor nr.68488/26.11.2004) m�rfurile importate cu declara�iile
vamale de mai sus, care au beneficiat de regim tarifar favorabil
nu sunt de origine în conformitate cu prevederile Protocolului 4 -
Acord România - U.E., deci nu beneficiaz� de regim tarifar
preferen�ial.

 În consecin��, în temeiul art.61 din Legea nr.141/1977 din
Codul vamal al României �i a Tarifului vamal de import al României
pe anul 2002, organul vamal a procedat la recalcularea drepturilor
vamale, rezultând o diferen�� de drepturi vamale în sarcina S.C.
CONSTANTA SRL, dup� cum urmeaz�:

� ………………… lei - taxe vamale;
� ………………… lei - comision vamal;
� ………………… lei - tax� pe valoarea ad�ugat�.

Pentru neplata la termenul legal a debitelor astfel
determinate, au fost calculate pân� la data de 10.02.2005, conform
art.114 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur�
Fiscal�, republicat, accesorii reprezentând dobânzi �i penalit��i
de întârziere, în sum� total� de ………………… lei, respectiv:
� ………………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
� ………………… lei - penalit��i întârziere taxe vamale;
� ………………… lei - dobânzi întârziere comision vamal;
� ………………… lei - penalit��i întârziere comision vamal;
� ………………… lei - dobânzi întârziere TVA;
� ………………… lei - penalit��i întârziere TVA.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Prin Adresa nr…………/…….03.2005, organul de solu�ionare, a
solicitat completarea dosarului cu precizarea sumei contestate,
dovada calit��ii de imputernicit a persoanei care a formulat
contesta�ia, cât �i a certificatelor EUR 1 invocate.

Spe�a supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea stabilirii
în sarcina societ��ii CONSTANTA S.R.L. din Ovidiu, a obliga�iilor
reprezentând diferente de drepturi vamale  �i accesorii constând
în dobânzi �i penalit��i de înt�rziere aferente, calculate pentru
opera�iunile de import efectuate în anul 2002 �i identificate prin
D.V.I. nr…………/…………/…….06.2002, nr……………/……………/…….08.2002,
nr…………/…………/…….10.2002 �i nr…………/…………/…….12.2002.

În fapt, în anul 2002, S.C. CONSTANTA S.R.L. a derulat
opera�iuni de import pentru anvelope auto de diferite m�rci �i
m�rimi, uzate �i jen�i care au f�cut obiectul declara�iilor de
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import nr…………/…………/…….06.2002, nr…………/……………/…….08.2002,
nr…………/…………/…….10.2002 �i nr…………/……………/…….12.2002.

M�rfurile care fac obiectul celor patru opera�iuni de import
definitiv au beneficiate de tratament tarifar favorabil
(reduceri/except�ri de la plata taxelor vamale) conform Acordului
România - U.E. în baza declara�iilor pe facturile externe
neachitând la data importului taxe vamale �i comision vamal.

La verific�rile ulterior efectuate cu privire la aceste
opera�iuni, Administra�ia Vamal� Austriac� a f�cut cunoscut faptul
c� exportatorul nu a prezentat documente pentru a dovedi originea
bunurilor pentru m�rfurile care fac obiectul Facturilor externe
nr…………/…….05.2002, …………/…….07.2002, …………/…….09.2002 �i
…………/…….12.2002 care au fost prezentate cu ocazia v�muirii
m�rfurilor ce fac obiectul declara�iilor vamale de mai sus.

Prin urmare, în Procesul verbal nr……… din …….02.2005 organul
vamal constat� c� declara�iile pe facturi au fost emise incorect,
bunurile nefiind originare în sensul prevederilor Protocolului 4 –
Acordului România - U.E.

În aceste condi�ii, societatea a beneficiat eronat de
facilit��i drept pentru cre organul vamal a procedat la
recalcularea drepturilor vamale cuvenite bugetului de stat,
stabilind debite în sum� total� de ………………… lei, precum �i
accesoriile aferente în valoare total� de ………………… lei.

Cu privire la diferen�a de drepturi vamale în sum� de
…………………… lei:

În drept, la art.68 din Legea nr.141/1999 privind Codul vamal
al României, se prevede:

„(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”.

În conformitate cu  prevederile Acordului european instituind
o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene
�i statele membre ale acestora,  pe de alt� parte, ratificat prin
Legea nr.20/1993, produsele originare importate din Comunitate
sunt exceptate de la plata taxelor vamale.

Potrivit Protocolului nr.4 privind definirea no�iunii de
„produse originare”, ratificat prin OUG nr.1/1997, la art.16 se
prevede c� „produsele originare din Comunitate beneficiaz� la
importul în România �i produsele originare din România beneficiaz�
la importul în Comunitate de prevederile acordului, prin
prezentarea:

a)fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR
1,[...],

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
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detaliat pentru a permite identificarea lor (denumit� în cele ce
urmeaz� declara�ie pe factur�)”.

În temeiul prevederilor de mai sus, se re�ine c� unele
categorii de m�rfuri, pot beneficia de tratament tarifar
favorabil, în sensul îndeplinirii condi�iilor prev�zute de art.16
din Protocolul 4 privind definirea no�iunii de „produse
originare”.

În spe��, se re�ine c� petenta nu a prezentat organelor
vamale certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, nici la data
efectuarii formalit��ilor vamale de import a m�rfurilor ce fac
obiectul declara�iilor vamale de import efectuate în perioada
17.06.2002 - 23.12.2002, dar nici la momentul efectu�rii
controlului ulterior, în data de …….02.2005.

Din con�inutul contesta�iei rezult� c� petenta nici nu de�ine
acest document, deoarece de�i afirm� c� vor fi prezentate
organului de solu�ionare, acestea nu au fost depuse la dosarul
contesta�iei.

Mai mult, cu adresa nr……………/…….11.2004, Autoritatea Na�ional�
a V�milor este informat� de c�tre administra�ia vamal� din Austria
c� exportatorul nu a prezentat documente pentru a dovedi originea
bunurilor pentru m�rfurile care fac obiectul facturilor externe
nr……/…….05.2002, ………/…….07.2002, ………/…….09.2002 �i ……/…….12.2002,
declara�iile pe facturi au fost emise incorect, bunurile nefiind
originare în sensul prevederilor Protocolului 4 - Acordului
România - U.E., deci nu beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial.   

Fa�� de precizarea de mai sus, se constat� c� petenta nu
îndepline�te nici condi�ia prev�zut� de art.16(b),

În consecin�� se re�ine c� în conformitate cu prevederile
art.16 din Protocolul nr.4 aprobat prin OUG nr.1/1997, în lipsa
documentelor care s� ateste faptul c� bunurile importate au fost
fabricate în Comunitatea European�, acestea nu pot beneficia de
tratamentul tarifar favorabil instituit prin acordul încheiat de
România cu Comunitatea European�, respectiv de exceptarea de la
plata taxelor vamale.

Fa�� de cele expuse, organul de solu�ionare constat� c�,
autoritatea vamal� a interpretat �i aplicat corect prevederile
legale, procedând la recalcularea drepturilor vamale, conform
art.61 din Legea nr.141/1997, fapt pentru care contesta�ia
formulat� de SC. CONSTANTA SRL din  Ovidiu, urmeaz� a se respinge
ca neîntemeiat� legal.

Cu privire la accesoriile în sum� total� de ……………… lei
aferente datoriei vamale în sum� de ………………… lei:

 În drept, art.141 (1) din Legea nr.141/1997 privind Codul
Vamal al României prevede c�:

"[…] datoria vamal� ia na�tere în momentul înregistr�rii
declara�iei vamale", iar potrivit alin.2 al aceluia�i articol
precizeaz�:
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"debitorul datoriei vamale este considerat titularul
declara�iei vamale acceptate �i înregistrate".

Potrivit art.114 (1) din O.G. nr.92 - 23.12.2003 republicat�
privind Codul de procedur� fiscal� :"Pentru neachitarea la
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se
datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere".

A�adar, diferen�ele de drepturi vamale stabilite de organul
vamal se raporteaz� la momentul efectu�rii importului �i la datele
con�inute în declara�ia vamal�, deci aceste drepturi sunt datorate
de la data declara�iei vamale.

Fa�� de momentul constat�rii drepturilor vamale, aceste sume
reprezint� obliga�ii bugetare neachitate la termenul legal care
genereaz� plata unor dobânzi �i penalit��i de întârziere.

În spe��, se constat� c� petenta datoreaz� atât obliga�iile
vamale aferente importurilor de m�rfuri în cauz�, iar pentru
neplata în termen a acestora, datoreaz� accesoriile aferente.

Ori, conform principiului de drept, "accesoriul urmeaz�
principalul" obliga�ia principal� nu poate fi separat� de
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia
fiscal� �i se interpreteaz� în sensul c� dac� obliga�ia principal�
datorat� bugetului de stat nu a fost achitat� în termenul legal,
aceasta se datoreaz� împreun� cu majorarile �i penalit��ile de
întârziere aferente, accesorii care de fapt se constituie în
actualizarea datoriei la momentul constat�rii ei.

Fa�� de cele expuse, reiese c� S.C. CONSTANTA S.R.L. din
Ovidiu datoreaz� atât debitele principale reprezentând în datorii
vamale, cât �i accesoriile acestora reprezentând dobânzi �i
penalit��i de întârziere.

În baza celor prezentate, urmeaz� a se respinge contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L. pentru suma de …………………… lei
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente datoriei
vamale la opera�iunile de import identificate prin D.V.I.
nr………/……………/…….06.2002,nr……/……………/…….08.2002,nr……/………/…….10.2002
�i nr……/……………/…….12.2002.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art.179 �i art.185
alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�, se:

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Ovidiu împotriva Procesului-verbal de
control întocmit la data de …….02.2005 de organele vamale din
cadrul Direc�iei Regionale Vamale Constan�a - Serviciul
Supraveghere Vamal�, pentru suma total� de ………………… lei
reprezentând drepturi vamale la importul de m�rfuri identificat
prin D.V.I. nr…………/……………/…….06.2002, nr……………/……………/…….08.2002,
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nr…………/………………/…….10.2002 �i nr……………/……………/…….12.2002 �i accesorii
aferente, respectiv :

� ………………… lei- taxe vamale;
� ………………… lei – comision vamal;
� ………………… lei – TVA;
� ………………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
� ………………… lei - penalit��i întârziere taxe vamale;
� ………………… lei - dobânzi întârziere comision vamal;
� ………………… lei - penalit��i întârziere comision vamal;
� ………………… lei - dobânzi întârziere TVA;
� ………………… lei - penalit��i întârziere TVA.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
conformitate cu prevederile art.187(2) din O.G. nr.92/2003
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, în termen de 30
de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
                     VASILICA MIHAI

SEF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

EMILIA CRÂNGU�

P.F./4ex
10.05.2005


