
DECIZIA NR.  102  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 

 
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA a fost sesizata asupra contesta�iei formulat� de dl. X 
împotriva m�surilor dispuse prin actul constatator privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului nr. ...  / 13.04.2005 încheiat de Biroul Vamal 
Deva, privind virarea la bugetul de stat a sumei de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize ; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� . 
                          
                       Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului nr. ...  / 13.04.2005, încheiat de organele de control din 
cadrul de Biroul Vamal Deva a fost comunicat dl. X, în data de 03.11.2005, 
potrivit confirm�rii de primire anexat� de organele vamale la dosarul cauzei, 
iar contesta�ia a fost înregistrat� la Biroul Vamal Deva sub nr. ...  / 
04.11.2005, iar dosarul contesta�iei a fost transmis �i înregistrat la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ...  / 
07.11.2004. 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
                      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 depus� de dl. X.  
 
                      I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
 
             Petentul men�ioneaz� c�, în fapt, la data de 01.04.2005, când 
lucr�torul vamal a întocmit actul constatator �i a stabilit procentul de 
accizare de 4,5% cuno�tea modificarea procentului de accizare la 5,5% 
începând cu luna aprilie, dar a aplicat corect procentul de 4,5% întrucât 
automobilul a intrat în �ar� în luna martie, nu în luna aprilie. 
                   De asemenea petentul arat� c� organul constatator a f�cut 
exces de zel în stabilirea datei de aplicare a procentului de accizare, 
apreciind cele câteva ore din luna aprilie ca fiind definitorii în stabilirea lui. 
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  Dl. X solicit� anularea actului constatator nr. ...  / 13.04.2005 �i 
exonerarea de la plata sumei de ... lei . 
 
 
      II. Prin actul constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr. ...  / 13.04.2005 încheiat de Biroul Vamal 
Deva, s-au constatat urm�toarele : 
 
                        În temeiul art. 61 din Legea privind Codul vamal al României 
nr.141/1997, întrucât ini�ial încadrarea la accize a fost eronat�, s-a procedat 
la recalcularea drepturilor vamale în sum� de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam�. 
 
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
 
                      Dl. X are domiciliul în …, jud. Hunedoara, posesor al ….   
 
 
  1. Referitor la datoria vamal� în sum� de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize ; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� ; 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele vamale au recalculat în 
mod legal taxele vamale prin reîncadrarea la cota de accizare de 5,5 % 
în loc de 4,5 % aplicat� ini�ial. 
 
              În fapt, la data de 01.04.2005, dl. X s-a prezentat la Biroul 
Vamal Deva în vederea încheierii formalit��ilor vamale aferente DVI nr. ...  / 
30.03.2005 pentru un autoturism marca ... , nr. identificare ...  cu seria 
motor ..., capacitatea cilindric� ...., an fabrica�ie .... 
                            Prin chitan�a nr. 213 / 01.04.2005, organele vamale ale 
Biroului Vamal Deva, au calculat drepturile vamale pornind de la valoarea 
în vam� de ... €  la un curs valutar de 1 € = ... RON (...ROL), adic�  ... RON 
(... ROL), aplicând în mod eronat cota de accizare de 4,5 %,  rezultând : 

- Accize : 4,5% x ... RON (... ROL) = ... RON ( ...ROL); 
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- Tax�  pe valoarea ad�ugat� : ... RON (...ROL = ... ROL + ...ROL ) x 
19% = ... RON(... ROL); 

 
                          Biroul Vamal Deva a efectuat un control ulterior al 
opera�iuni, pentru autoturismul marca ... , nr. identificare ... , drepturile 
vamale pornind de la valoare în vam� de ... RON (... ROL), aplicând în mod 
corect cota de accizare de 5,5 %, rezultând : 

- Accize : 5,5% x ... RON (... ROL) = ... RON ( ... ROL); 
- Tax�  pe valoarea ad�ugat� : ... RON (...  ROL = ... ROL + ... ROL) x 

19% = ... RON(... ROL); 
stabilind în sarcina dl. X    drepturi vamale în sum� de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam�. 
 
                       În drept,   în conformitate cu art. 61 alin.(2) din Legea nr. 
141 / 1997, care prevede : 
„ART. 61 
    (2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamal� verific� 
orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite. 
Controlul se poate face la oricare persoan� care se afl� în posesia 
acestor acte sau de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De 
asemenea, poate fi f�cut �i controlul fizic al m�rfurilor, dac� acestea 
mai exist�.”  
 
                             Conform ORDONAN�EI de URGEN�� a GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea �i completarea 
Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, publicat� în MONITORUL 
OFICIAL NR. 263 din 30 martie 2005, la pct. 33 se prevede : 
„ 33. La articolul 208, alineatele (4) �i (5) vor avea urm�torul cuprins: 
   (5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, 
inclusiv din import  rulate : 
__________________________________________________________________ 
       Tipul autoturismului        Acciza pentru    Acciza pentru 
                                   autoturisme      autoturisme 
                                   sau autoturisme  sau autoturisme 
                                   de teren noi     de teren rulate 
                                       (%)               (%) 
___________________________________________________________________ 
2. Autoturisme echipate cu motor 
    Diesel: 
    a) cu capacitate cilindric�         1                 2,5 
       sub 1.601 cm^3 
    b) cu capacitate cilindric�         2,5               5,5 
       între 1.601 �i 2.000 cm^3 
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                          În consecin��, potrivit actelor normative men�ionate, se 
prevede pentru autoturismele rulate cu motoare diesel, cu o capacitatea 
cilindric� cuprins� între 1601 - 2.000 cmc  o acciz� de 5,5 %.                  
          Se re�ine c� m�sura dispus� de organul de control vamal 
de a stabili diferen�� de tax� vamal� �i tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sarcina dl. X pentru un autoturism marca ... , nr. identificare ...  cu seria 
motor ..., capacitatea cilindric� ...., an fabrica�ie ..., este temeinic� �i în 
deplin� concordan�� cu dispozi�iile legale în vigoare, urmând s� se resping� 
contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam�. 
 
                          Referitor la sus�inerea petentului c� ini�ial s-a aplicat 
corect procentul de 4,5% întrucât automobilul a intrat în �ar� în luna 
martie, nu în luna aprilie, men�ion�m faptul c� autoturismul marca ... , 
nr. identificare ...  cu seria motor ..., capacitatea cilindric� ...., an fabrica�ie 
..., a fost introdus în �ar� cu DVI nr. ...  din data de 30.03.2005, dat� la care 
era în vigoare ORDONAN�A de URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal . 
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se : 
 

DECIDE  
 

                Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
dl. X pentu suma de ... lei reprezentând : 
         - ... lei – accize; 
         -   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� , 
                      
                         Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la data comunic�rii. 
 
 


