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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului a fost sesizat� de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, prin adresa nr. ../20.02.2012, înregistrat� la direc�ie sub nr. 
… din data de 24.02.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de WW cu domiciliul în … jud. 
Neamt �i CNP QQ.  

Contesta�ia a fost formulat� pentru suma total� de … lei, împotriva urm�toarelor acte 
administrative fiscale: 

-Actul constatator nr. …/03.12.2000 emis de Biroul Vamal, jud Satu Mare cu un debit de 
… lei; 

-Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent nr. …/30.12.2011 privind suma de .. lei, emis� de D.J.A.O.V. Satu Mare precum �i 
împotriva 

-Procesului verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. 
…./10.10.2005, cu accesorii de … lei, emis de Direc�ia Regional� Vamal� Oradea; 

-Procesului verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. 
…./08.09.2010, cu accesorii de …. lei, emis de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Cluj; 

-Procesului verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. 
…/20.09.2011, cu accesorii de … lei, emis de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Cluj. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.1 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in raport de data 
comunicarii actelor enumerate anterior, respectiv 02.02.2012 si de data înregistr�rii contestatiei 
la registratura Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Satu Mare, respectiv 
15.02.2012. 

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) �i (2), art.207 alin.(1) �i 
art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice  este competent� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de WW. 
 

I. Petentul formuleaz� contesta�ie împotriva urm�toarelor acte primite cu comunicarea nr. 
…/30.01.2012: 

 -Actul constatator nr. …/03.12.2000 emis de Biroul Vamal, jud Satu Mare cu un debit de 
.. lei; 

-Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent nr. …30.12.2011 privind suma de … lei, emis� de D.J.A.O.V. Satu Mare; 

-Procesul verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. …/10.10.2005, 
cu accesorii de … lei, emis de Direc�ia Regional� Vamal� Oradea; 

-Procesul verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. …./08.09.2010, 
cu accesorii de … lei, emis de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cluj; 

-Procesul verbal privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. …./20.09.2011, 
cu accesorii de … lei, emis de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cluj. 

În sus�inerea contesta�iei domnul WW arat� urm�toarele: 
Prin Actul constatator nr. …/30.12.2000 privind taxele valmale si alte drepturi cuvenite 

bugetului, Biroul Vamal din jud. Satu Mare a stabilit în sarcina sa diferente de incasat 
reprezentând obligatii vamale în cuntum de … lei pentru opera�iuni de tranzitare a unui 
autoturism marca … la data de 30.06.1998, iar pentru neachitare la scaden�� au fost calculate 
accesorii conform documentelor enumerate anterior. În actul întocmit, organul constatator a 
invocat Declara�ia vamal� de import nr. …/ 30.06.1998. 

Petentul sus�ine c� nu are cuno�tin�� de nicio declara�ie vamal� în detaliu sau  chitan�� 
vamal� �i nu i s-a prezentat vreun proces verbal ori un alt document prin care s- a individualizat 
datoria vamal�  �i accesoriile invocate în documentele primite. Actul constatator emis la data de 
03.12.2000 nu a mai fost adus la cunostin�a contestatarului, acesta sesizând in contesta�ie �i 
urm�toarele aspecte: actul constatator a fost emis pe numele RR, iar petentul se nume�te WW, 
nu a domiciliat niciodat� la adresa înscris� în actul constatator, adres� care a fost completat� 
ulterior întocmirii actului, cu o alt� culoare, nu a fost niciodat� proprietarul autoturismului marca .. 
invocat în actul constatator, ale c�rui date sunt incomplete (nu este specificat� originea m�rfii 
tranzitate, cantitate, greutate etc.). Domnul WW  mai arat� c� de�i în cazul m�rfurilor tranzitate 
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titularul de tranzit este principalul obligat, astfel c� legea stabile�te în sarcina transportatorului 
anumite obliga�ii �i o anumit� r�spundere, în situa�ia de fa�� transportatorul este o alt� persoan� 
fa�� de cea care formuleaz� contesta�ia deoarece nu corespund nici numele �i nici domiciliul s�u 
din perioada respectiv�. Mai mult, petentul men�ioneaz� c� nu a avut niciodat� domiciliul stabil la 
adresa înscris� în actul constatator, respectiv strada OO nr. 00 �i nici nu a tranzitat prin Vama … 
autoturismul marca .. invocat în actul constatator. 

Ca urmare, domnul WW consider� c� a fost impus nelegal la plata taxelor vamale 
suplimentare, el neavând niciun amestec cu opera�iunea vamal� invocat� în actul constatator. 
De asemenea, mai arat� c� nu a primit o înstiin�are de plat� inaintea inceperii execut�rii silite 
conform art. 137 alin. (4) din Codul de procedur� fiscal�, care prevede c� în�tiin�area de plat� 
este act premerg�tor execut�rii silite, motiv pentru care solicit� dovada comunic�rii acestei 
în�tiin��ri, cu precizarea în clar a numelui, prenumelui �i calit��ii persoanei care a semnat dovada 
de primire a coresponden�ei respective. 

Contestatarul mai precizeaz� c� nu a formulat contesta�ie împotriva actului constatator �i 
a actelor administrative fiscale accesorii acestuia în termenul prev�zut de O.G. nr. 92/2003, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, deoarece acestea nu i-au fost comunicate 
pân� la data de 01.02.2012, solicitând dovada comunic�rii acestor documente. 

În finalul contesta�iei domnul WW solicit� desfiin�area actelor atacate, respectiv Actul 
constatator  nr. ../03.12.2000 împreun� cu baza de calcul a impozitelor �i documentele ulterioare 
privind calculul accesoriilor invocate în contesta�ie. 

     
II. Prin Actul constatator nr. ../03.12.2000 organele vamale din cadrul Biroului Vamal, 

jud. Satu Mare, au constatat urm�toarele: 
Persoana fizic� RR, cu domiciliul în Satu Mare, str. OO nr. 00 a introdus în �ar� conform 

DVTI nr. … din 30.06.1998 un autoturism … cu serie �asiu BBB, capacitate cilindric� … cmc, an 
fabrica�ie ….   

Pentru nerespectarea prevederilor art. 97, 98, 99 din Legea nr. 141/1997 organele 
vamale au stabilit în sarcina acestuia datoria vamal� în sum� de … lei. 

În temeiul O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art. 137 alin. (6) (devenit 
art.142 alin. (6) dup� republicarea ordonan�ei), organele vamale au emis urm�toarele Procese 
verbale privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu: 

- nr. …/10.10.2005, cu accesorii de … lei, pentru perioada 01.07.1998-10.10.2005, emis 
de Direc�ia Regional� Vamal� Oradea; 

- nr. …/08.09.2010, cu accesorii de .. lei, pentru perioada 11.10.2005-08.09.2010, emis 
de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cluj; 

- nr. …/20.09.2011, cu accesorii de … lei, pentru perioada 09.09.2010-20.09.2011, emis 
de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cluj. 

Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
din anul precedent nr. ../30.12.2011, D.J.A.O.V. Satu Mare a calculat obligatii fiscale accesorii 
aferente datoriei vamale de .. lei pentru perioada 21.09.2011-31.12.2011, stabilind c� persoana 
fizic� RR din Satu Mare str. AA nr. 00, cu CNP QQ, datoreaz� cu titlu de obliga�ii fiscale accesorii 
suma de … lei. 
 

III. Luând în considerare cele prezentate de persoana fizic� WW, constat�rile organului 
vamal, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare pe 
perioada pentru care s-au stabilit obliga�ii de plat�, se re�in urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de .. lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii calculate prin 

trei procese verbale privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu,  
 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice  se 

poate pronun�a asupra acestui cap�t de cerere în condi�iile în care Procesele verbale 
privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu se supun dreptului comun. 

 
În fapt, prin Procesele verbale privind calcul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nr. 

…/10.10.2005, nr. ../08.09.2010, nr. ../20.09.2011 au fost calculate obliga�ii fiscale accesorii în 
valoare total� de .. lei (.. lei + .. lei + .. lei), având ca baz� de calcul suma de .. lei înscris� în 
Actul constatator nr. ../03.12.2000. În cele trei procese verbale este înscris faptul c� în temeiul 
art. 137 (devenit art.142) alin. (6) din O.G. nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
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ulterioare, respectivele acte constituie titluri executorii. În leg�tur� cu calea de atac, se 
men�ioneaz� c� împotriva acestor înscrisuri se poate introduce contesta�ie la instan�a 
judec�toreasc� competent�, în termen de 15 zile de la comunicare în conformitate cu art. 168-
169 (devenit 172-173) din O.G. nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Persoana fizic� WW contest� cele trei procese verbale prin care s-a stabilit c� datoreaz� 
obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de … lei. 

 
În drept,  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice  are competen�a de solu�ionare prev�zut� la 

art.209 alin.1 lit.a) din O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

“(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum �i împotriva deciziei de 
reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 
     a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale ale 
finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva deciziilor de 
reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale cu atribu�ii de inspec�ie fiscal�;” 
 

Potrivit art.172 �i 173 cuprinse în Capitolul XI – Contesta�ia la executarea silit� din titlul 
VIII “Colectarea crean�elor fiscale “, se re�in urm�toarele:  
„Art. 172 - Contesta�ia la executare silit� 
    (1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act de executare efectuat cu 
înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre organele de executare, precum �i în cazul în 
care aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un act de executare în condi�iile legii. 
    (2) Dispozi�iile privind suspendarea provizorie a execut�rii silite prin ordonan�� pre�edin�ial� 
prev�zute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedur� civil� nu sunt aplicabile. 
    (3) Contesta�ia poate fi f�cut� �i împotriva titlului executoriu în temeiul c�ruia a fost pornit� 
executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hot�râre dat� de o instan�� judec�toreasc� sau 
de alt organ jurisdic�ional �i dac� pentru contestarea lui nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de 
lege. 
    (4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se judec� în procedur� 
de urgen��. 
    Art. 173 - Termen de contestare 
    (1) Contesta�ia se poate face în termen de 15 zile, sub sanc�iunea dec�derii, de la data când: 
    a) contestatorul a luat cuno�tin�� de executarea ori de actul de executare pe care le contest�, 
din comunicarea soma�iei sau din alt� în�tiin�are primit� ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectu�rii 
execut�rii silite sau în alt mod; 
    b) contestatorul a luat cuno�tin��, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a 
îndeplini un act de executare; 
    c) cel interesat a luat cuno�tin��, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care 
le contest�. 
    (2) Contesta�ia prin care o ter�� persoan� pretinde c� are un drept de proprietate sau un alt 
drept real asupra bunului urm�rit poate fi introdus� cel mai târziu în termen de 15 zile dup� 
efectuarea execut�rii. 
    (3) Neintroducerea contesta�iei în termenul prev�zut la alin. (2) nu îl împiedic� pe cel de-al 
treilea s� î�i realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.” 

 
Având în vedere aceste prevederi legale, contesta�ia îndreptat� împotriva celor trei 

procese verbale privind calculul sumelor prev�zute prin titlu executoriu nu se solu�ioneaz� de 
c�tre organele fiscale, potrivit titlului IX din O.G. nr. 92/2003, ci de c�tre instan�a judec�toreasc�. 
Cu adresa nr. 2906/13.03.2012, D.G.F.P.  a în�tiin�at Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iui Vamale în leg�tur� cu acest fapt. 

Astfel, se re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice , prin Biroul solu�ionare 
contesta�ii nu are competen�� material� de a se învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de 
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cerere având ca obiect obliga�iile fiscale accesorii în sum� de .. lei, întrucât aceasta apar�ine 
instan�ei judec�tore�ti, urmând a se aplica prevederile art.172 alin 4 din O.G. nr.92/2003, 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, citat anterior.  

 
2. Referitor la suma de .. lei reprezentând drepturi de import �i obliga�ii fiscale 

accesorii aferente,  
 

Prin cauza supusa solutionarii, Direc�ia General� a Finan�elor Publice  este 
învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii obliga�iilor de plat� în sarcina 
persoanei fizice WW din…, jud. Neamt, in conditiile in care din documentele aflate la 
dosarul cauzei nu reiese cu claritate identitatea titularului de opera�iune. 

  
În fapt,  

 Organele vamale din cadrul Biroului Vamal Petea, jud. Satu Mare au stabilit în sarcina 
persoanei fizice RR din Satu Mare, prin Actul constatator nr. …/03.12.2000, drepturi vamale de 
import în sum� total� de … lei, ca urmare a neînchiderii regimului de tranzit vamal având ca 
document vamal anterior Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr. .. din 30.06.1998. Bunul înscris în 
aceast� declara�ie este un autoturism .. cu serie �asiu BBB, capacitate cilindric� … cmc �i an 
fabrica�ie ... Conform datelor înscrise în declara�ia men�ionat� anterior, persoana care declar� 
bunul este domiciliat� în Satu Mare, str. OO nr. 00 �i s-a legitimat la trecerea frontierei cu 
documentul nr. aaa. Prin acest document nu s-a calculat datorie vamal�, ci doar s-a stabilit 
obliga�ia titularului de tranzit de a se prezenta în termen de 30 de zile la Biroul Vamal Baia Mare 
pentru încheierea opera�iunii de tranzit. Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr. ../30.06.1998 poart� 
numai semn�tura reprezentantului organului vamal, nu �i semn�tura c�l�torului (exemplarul 2 al 
declara�iei se afl� în original la dosarul contesta�iei). 

Conform documentelor existente la dosarul cauzei �i a celor men�ionate de organele 
vamale în referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei �i în completarea la acest referat, 
solicitat� de D.G.F.P. , Actul constatator nr. ../03.12.2000 a fost transmis prin po�t� pentru RR, 
str. OO nr.00, Satu Mare, iar coresponden�a a fost returnat� organului vamal cu men�iunea 
“destinatar necunoscut, la adresa indicat� locuie�te fam. JS”. 

Ulterior, a fost întocmit dosarul de executare silit� �i transmis la D.R.V. Oradea cu adresa 
nr. …/25.01.2001, structura în cadrul c�reia exist� serviciul executare silit�. D.R.V. Oradea a 
publicat în Monitorul Oficial Soma�ia nr. ../12.07.2002.  

 La data de 30.12.2011 D.J.A.O.V. Satu Mare a calculat obliga�ii fiscale accesorii în sum� 
de  lei în sarcina persoanei fizice WW domiciliat în Satu Mare, str. AA nr.00, prin emiterea 
Deciziei nr. .. referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent. 

În urma demersurilor efectuate de serviciul de executare silit� de identificare a debitorului, 
a datelor de identificare, a bunurilor urm�ribile, s-a identificat prin r�spunsul dat de Poli�ia 
Vamal� Ia�i prin adresa nr. …/23.02.2009, persoana domnului WW cu ultimul domiciliu cunoscut 
în com. G, sat C, jud. Neamt, cu CNP QQ ca fiind aceea�i persoan� cu cea care de�inea în data 
de 30.06.1998 (data DVTI nr. …) pa�aportul cu seria nr. aaa înscris� în DVTI la rubrica “nr. 
Documentului de trecere a frontierei”. În aceea�i adres�, în leg�tur� cu seria �asiului pentru care 
s-a solicitat verificarea, Poli�ia de Frontier� Îa�i a men�ionat c� seria BBB nu are corespondent.   

Actele administrative fiscale atacate au fost comunicate persoanei fizice WW din com. G, 
jud. Neamt, imediat ce s-a cunoscut domiciliul, comunicarea fiind f�cut� prin po�t� cu confirmare 
de primire, data primirii fiind 02.02.2012.    

WW din com. G formuleaz� contesta�ie împotriva Actului constatator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr. ../03.12.2000 �i Deciziei nr…./30.12.2011 referitoare 
la obliga�iile de calcul accesorii, prin care s-au stabilit în sarcina acestuia obliga�ii de plat� în 
sum� de … lei, motivând c� nu el este titularul de opera�iune RR înscris în actul constatator �i în 
actele emise ulterior privind obliga�iile fiscale accesorii. Motiva�ia se bazeaz� pe faptul c� numele 
nu este complet, nu a avut niciodat� domiciliul stabil la adresa înscris� în actul constatator, 
respectiv str. OO nr. 00 din Satu Mare �i nici nu a tranzitat prin Vama Petea autoturismul … 
invocat în actul constatator.  
 

În drept,  
Conform  art. 213 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu 

complet�rile �i modific�rile ulterioare, 
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    „(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.[…]” 

Potrivit art. 17 – Subiectele raportului juridic fiscal din acela�i act normativ, 
    „(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile administrativ-teritoriale sau, dup� 
caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administra�iei 
publice locale nr. 215/2001, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, contribuabilul, 
precum �i alte persoane care dobândesc drepturi �i obliga�ii în cadrul acestui raport. 
    (2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� entitate f�r� personalitate 
juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume bugetului general consolidat, în 
condi�iile legii.” 

La data înscris� în Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr. 7614/30.06.1998 �i la data 
întocmirii Actului constatator nr. 407/03.12.2000 erau în vigoare prevederile Legii nr. 141/1997 
privind Codul vamal al României, act normativ care la art. 3 lit. s) precizeaz� c� declara�ia 
vamal� este „actul unilateral cu caracter public, prin care o persoan� manifest�, în formele �i în 
modalit��ile prev�zute în reglement�rile vamale, voin�a de a plasa m�rfurile sub un regim vamal 
determinat; […]” 

Reglement�rile privind Tranzitul vamal sunt cuprinse în acela�i act normativ, la art.97-99, 
astfel: 

“Art. 97 
(1) Tranzitul vamal consta în transportul m�rfurilor str�ine de la un birou vamal la alt birou vamal, 
f�r� ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau m�surilor de politica comercial�. 
(2) M�rfurile vamuite la un birou vamal de interior, în vederea exportului, sunt în tranzit pana la 
biroul vamal de frontiera. 

Art. 98 
(1) Regimul de tranzit vamal se încheie atunci când m�rfurile �i documentele corespunz�toare 
sunt prezentate la biroul vamal de destina�ie. 
(2) În cazul în care acesta este un birou vamal de interior, la cererea declarantului vamal, 
m�rfurile primesc o alta destina�ie vamal�. 

Art. 99 
Titularul regimului de tranzit este obligat sa prezinte biroului vamal de destina�ie m�rfurile 

în stare intact�, cu m�surile de marcare �i sigilare aplicate potrivit art. 58, în termenul stabilit de 
autoritatea vamal�.” 

Referitor la exercitarea dreptului de apreciere �i la rolul activ al organului fiscal, art.6 �i 7 
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precizeaz�: 

Art. 6 
        “Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor 
ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� 
pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
     Art. 7 
        “(…) 

(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� 
�i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a 
situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în 
vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

 
Conform celor de mai sus, declara�ia vamal� este un act juridic sub semn�tur� privat� 

prin care semnatarul acesteia recunoa�te introducerea în �ar� a unor bunuri �i î�i exprim� 
acordul pentru plata datoriilor vamale în leg�tur� cu acestea, urmând ca în cazul în care 
opera�iunea vamal� nu se încheie prin plata acestor taxe aceasta s� fie încheiat� din oficiu de 
organele vamale. 

Astfel, potrivit dispozitiilor legale mai sus precizate, pentru opera�iunea vamal� de tranzit 
pentru care a fost emis� Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr. ../30.06.1998, titularul de tranzit 
vamal este RR cu domiciliul la data respectiv� în Satu Mare str. OO nr. 00, informa�ii preluate în 
Actul constatator nr. ../03.12.2000, persoan� care avea obligatia de a prezenta la biroul vamal de 
destina�ie Baia Mare, autoturismul Renault pentru încheierea opera�iunii de tranzit, termenul 
limit� pentru încheierea regimului de tranzit fiind de 30 de zile de la 30.06.1998. 
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Îns�, în lipsa semn�turii c�l�torului pe declara�ia vamal� pentru c�l�tori, organele vamale 
nu pot certifica faptul c� persoana care a tranzitat autoturismul … prin Vama Petea la data de 
30.06.1998 este aceea�i persoan� cu WW pentru care s-a întocmit Actul constatator nr. 
…/03.12.2000 �i ulterior Decizia nr. …/30.12.2011 privind obliga�iile fiscale accesorii.   

Având în vedere situa�ia de fapt �i de drept, se re�ine c� D.J.A.O.V. Satu Mare nu a f�cut 
dovada c� persoana WW cu domiciliul actual în com. G, jud Neamt este persoana fizic� pentru 
care s-a întocmit documentul de tranzit nr. …/30.06.1998, în vederea oblig�rii sale la plata 
sumelor înscrise în actele administrative fiscale contestate. 

Totodat�, din documentele aflate la dosarul cauzei, transmise de organele vamale, nu 
reiese c� WW din com. G a locuit la data de 30.06.1998 la adresa înscris� în actul constatator �i 
nici c� a avut înmatriculat pe numele s�u autoturismul .. tranzitat sau c� a înstr�inat, la un 
moment dat, autoturismul cu serie �asiu BBB, în acest fel putându-se dovedi leg�tura între 
persoana înscris� ca titular de opera�iune �i bunul tranzitat. 

Mai mult decât atât, în completarea la referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, 
solicitat� de D.G.F.P.  �i transmis� de D.J.A.O.V. Satu Mare prin adresa nr. …/11.04.2012, 
înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. ../17.04.2012, se men�ioneaz� referitor la identificarea titularului 
de opera�iune, c� nu de�in alte date sau documente, astfel c� nu se pot pronun�a dac� petentul 
este persoana care a efectuat în fapt tranzitarea autoturismului .. înscris în actul de tranzit DVC 
../1998 �i în Actul constatator nr. …/2000.  
 Ca urmare, nici Biroul solu�ionare contesta�ii din cadrul D.G.F.P.  nu se poate pronun�a 
asupra legalit��ii m�surii dispuse de organele vamale constând în încheierea din oficiu a 
regimului de admitere temporar�, prin întocmirea Actului constatator nr. …/03.12.2000, intrucât 
din documentele existente la dosarul cauzei nu reiese c� WW din com. G este persoana care a 
tranzitat autoturismul … în anul 1998, iar acesta este singurul motiv invocat de petent în 
sus�inerea contesta�iei.  

Pe cale de consecin��, urmeaz� a se aplica dispozi�iile art.216 alin.(3) din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform 
c�rora, “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 ”, coroborate cu prevederile pct.11.6 din Ordinul 
pre�edintelui A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din O.G. nr.92/2003 privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz� c�, „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 ”, �i a se desfiin�a Actul constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr. ../03.12.2000 emis de Biroul 
Vamal Petea pentru drepturile vamale de import în sum� de .. lei �i Decizia nr. ../30.12.2011 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii emis� de D.J.A.O.V. Satu Mare pentru suma de .. 
lei, urmând ca o nou� echip� de control vamal s� reanalizeze încheierea din oficiu a regimului de 
tranzit, �inând cont de prevederile legale aplicabile în spe��, de considerentele prezentei decizii 
de solu�ionare, precum �i de argumentele aduse în sus�inere de c�tre contestatar �i s� 
întocmeasc� un nou act administrativ fiscal, dac� este cazul. 
  În spe�� sunt aplicabile �i dispozi�iile pct.11.5 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX 
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul 
Pre�edintelui A.N.A.F. nr.2137/2011, care precizeaz�: 

„În situa�ia când 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.”   

Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 210, art. 
216 alin.(3) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 
 
 

D E C I D E : 
 
 

1.Constatarea necompeten�ei materiale a Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , prin 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii privind solu�ionarea contesta�iei împotriva Proceselor verbale nr. 
…/10.10.2005, nr. …/08.09.2010 si nr. …/20.09.2011 privind calculul sumelor prev�zute prin titlu 
executoriu în sum� total� de …. lei, aceasta apar�inând instan�ei judec�tore�ti. 
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2.Desfiin�area Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 

bugetuluinr. …/03.12.2000 emis de Biroul Vamal Petea pentru drepturile vamale de import în 
sum� de … lei �i Deciziei nr…./30.12.2011 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii emis� de 
D.J.A.O.V. Satu Mare pentru suma de … lei, prin care organul vamal a stabilit în sarcina 
persoanei fizice WW din com. G, jud. Neamt, având CNP QQQ, drepturi vamale de import �i 
obliga�ii fiscale accesorii, urmând ca în termen de 30 de zile de la comunicare, organele de 
control vamal din cadrul Directiei Jude�ene pentru Accize si Operatiuni Vamale Satu Mare, s� 
reanalizeze încheierea din oficiu a regimului de tranzit vamal, s� procedeze conform actelor 
normative în vigoare, �inând seama de prevederile legale aplicabile în spe�� �i de cele re�inute în 
prezenta decizie. 

  
Punctul 2 al deciziei de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat la Tribunalul , conform 

art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în termen de 6 luni de la data comunic�rii acesteia, conform prevederilor 
legale. 

 
 


