
 

Decizia nr.55 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Direc�ia regional� vamal� Arad, Biroul vamal 
Deva asupra contesta�iei formulat� de societatea comercial� X 
împotriva m�surilor dispuse prin actele constatatoare privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului din 02.06.2005 �i procesul 
verbal privind calculul dobânzilor de întârziere �i al penalit��ilor de 
întârziere, încheiate de Biroul vamal Deva. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat�.  

V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.174 �i art.178 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza.  

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea comercial� X 
invoc� În sus�inerea cauzei urm�toarele argumente:  

Societatea a ob�inut certificatul de origine EUR 1 pe care l-a 
prezentat autorit��ii vamale române, beneficiind astfel de regimul 
preferen�ial.  

Eliberarea certificatului de c�tre autoritatea vamal� italian� 
exclude orice responsabilitate a societ��ii fa�� de eventualele 
inadverten�e sau sc�p�ri ale autorit��ilor vamale italiene �i pân� la 
retragerea certificatului eliberat de aceste autorit��i, regimul 
preferen�ial ne este profitabil.  

Mai mult, autoritatea vamal� italian� nu s-a pronun�at în sensul 
nevalibilit��ii certificatului, ci a afirmat doar faptul c� nu are la 
îndemân� actele de provenien�� a m�rfii care s�-i fi dat dreptul 
eliber�rii certificatului.  

Potrivit prevederilor art.17 din OUG Nr.1/1997 pentru eliberarea 
certificatului de origine EUR 1 este suficient� cererea formulat� de 
exportator ... precum �i declara�ia c� m�rfurile provin din 
Comunitate, f�r� a fi nevoie de a se proba cu documente de origine 



ale m�rfii.  
Concluzionând, contestatoarea sus�ine: "In urma demersurilor 

autorit��ii vamale române �i pentru verificarea originii produselor, 
autoritatea vamal� a primit ... documentele justificative pentru 
certificatul EUR 1 care atest� originea m�rfurilor importate, aspect 
care poate fi dovedit printr-un act pe care-I va trimite comisionarul 
vamal italian ... Pentru aceste motive, v� rug�m s� proceda�i la 
efectuarea unui control nou imediat ce vor sosi documentele 
justificative de la autoritatea vamal� italian� ... "  

II. Prin actele constatatoare privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului nr…/02.06.2005 Încheiate 
de organele de control din cadrul Biroului vamal Deva, s-
au consemnat urm�toarele:  

 Urmare adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor nr…/11.05.2005 
prin care se aduce la cuno�tin�� faptul c�, în urma controlului "a 
posteriori", administra�ia vamal� italian� comunic� faptul c� m�rfurile 
acoperite de certificatul de origine EUR 1 nu sunt de origine 
preferen�ial�, prin urmare acestea nu beneficiaz� de regim 
preferen�ial �i drept urmare s-a procedat la recalcularea drepturilor 
vamale împreun� cu accesorii le aferente.  

III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i actele normative În vigoare, se 
re�in urm�toarele:  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatorul 
datoreaz� bugetului de stat drepturile vamale �i 
accesoriile aferente, în condi�iile în care la un control 
ulterior pentru certificatul EUR 1 , m�rfurile acoperite de 
acesta nu sunt de origine preferen�ial�, nebeneficiind de 
un regim tarif ar preferen�ial.  

În fapt, societatea comercial� X, cu declara�ia vamal� de 
import nr…/09.02.2004, a efectuat un import din Italia, constând în 
fir sintetic, �es�tur� din bbc �i sintetic�, elastic, accesorii metalice, 
panglic� sintetic�, a�� de cusut, mese din metal, cablu pentru 
telefon �i consol� electric�, ... etc, pentru care a prezentat la 
v�muire certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR.1 pe baza c�ruia a 
beneficiat de tratament tarifar favorabil la import din partea 



organelor vamale.  
Ulterior, s-a ini�iat un control a posteriori de c�tre autoritatea 

vamal� român� pentru certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR.1.  
Cu adresa nr…/11.05.2005, Autoritatea Na�ional� a V�milor, 

Direc�ia tehnici de v�muire �i tarif vamal, face cunoscut faptul c�, 
administra�ia vamal� italian� comunic� c�, urmare controlului ulterior 
pentru certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR.1, s-a stabilit c� 
m�rfurile acoperite de acesta nu sunt de origine preferen�ial� �i nu 
beneficiaz� de regim preferen�ial  

In 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.  

(2) Prin tratament tarifar favorabil se În�elege o 
reducere sau o exceptare de drepturi vamale, care poate fi 
aplicat� �i În cadrul unui contingent tarif ar. "  

In spe��, contestatorul a beneficiat ini�ial de tratament tarifar 
favorabil la importul din Italia al m�rfurilor mai sus enun�ate, întrucât 
la v�muire a prezentat certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR.1.  

Acest document a fost eliberat în baza Protocolului privind 
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 Comunita�ile Europene �i statele membre 
ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.192/2001.  

In situa�ia în care are suspiciuni în ceea ce prive�te dovezile 
de origine prezentate de contestator, autoritatea vamal� român� are 
posibilitatea s� declan�eze procedura de control a posteriori, f�când 
astfel aplica�iunea art.32 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr.192/2001 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, în vigoare începând cu data de 
29.12.2001, care prevede urm�toarele:  

“Verificarea dovezilor de origine  
1. Verificarea ulterioar� a dovezilor de origine se 



efectueaz� prin sondaj sau ori de câte ori autorit��ile 
vamale ale ��rii importatoare au suspiciuni Întemeiate În 
leg�tur� cu autenticitatea acestor documente, caracterul 
originar al produselor În cauz� sau cu Îndeplinirea 
celorlalte condi�ii stipulate În acest protocol.  

2. În vederea aplic�rii prevederilor paragrafului 1, 
autorit��ile vamale ale ��rii importatoare returneaz� 
certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 �i factura, 
dac� a fost prezentat�, declara�ia pe factur� sau o copie 
de pe documente autorit��ilor vamale ale ��rii 
exportatoare, in dicând, dac� este cazul, motivele de fond 
�i de form� care justific� o anchet�. Orice documente sau 
informa�ii ob�inute, care sugereaz� c� informa�iile 
furnizate referitoare la dovezile de origine sunt incorecte, 
vor fi transmise ca dovad� a cererii de verificare.  

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.  

4. Dac� autorit��ile vamale ale ��rii importatoare 
hot�r�sc suspendarea acord�rii regimului preferen�ial 
pentru produsele În cauz� În a�teptarea rezultatelor 
verific�rii, ele acord� liberul de vam� importatorului 
pentru aceste produse, sub rezerva m�surilor de 
prevedere apreciate ca necesare.  

5. Autorit��ile vamale care solicit� verificarea vor fi 
informate asupra rezultatelor verific�rii cât mai curând 
posibil. Aceste rezultate trebuie s� indice cu claritate dac� 
documentele sunt autentice �i dac� produsele În cauz� 
pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, 
din România sau din una din ��rile la care se face referire 
la art.3 �i 4 �i dac� Îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate 
În acest protocol.  

6. In cazul unor suspiciuni Întemeiate, dac� În termenul 
de 10 luni de la data cererii de control a posteriori nu se 
prime�te un r�spuns sau dac� r�spunsul nu con�ine date 
suficiente pentru determinarea autenticit��ii documentului 
În cauz� sau a originii reale a produsului, autorit��ile 
vamale care solicit� verificarea pot refuza acordarea 
preferin�elor, cu excep�ia Împrejur�rilor excep�ionale. "  

Urmare controlului a posteriori ini�iat de Autoritatea Na�ional� 
a V�milor ce a avut ca obiect certificatul de circula�ie a m�rfurilor 



EUR.1, prin adresa nr…/11.05.2005, Autoritatea Na�ional� a 
V�milor, Direc�ia tehnici de v�muire �i tarif vamal, arat� c� 
administra�ia vamal� italian� a comunicat c� m�rfurile acoperite de 
certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR.1 nu sunt de origine 
preferen�ial� �i nu beneficiaz� de regim preferen�ial.  

Având În vedere c� m�rfurile importate nu pot fi considerate 
originare din comunitate, deci nu pot beneficia de regim tarifar 
preferen�ial, în mod legal organele vamale române au dispus 
retragerea preferin�elor tarifare ini�ial acordate petentei �i 
recalcularea drepturilor vamale datorate în temeiul prevederilor Legii 
nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, care precizeaz�:  

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 operatiunilor.  

(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."  

coroborat cu prevederile Hot�rârii Guvernului nr.1114/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al 
României, care stipuleaz�:  

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.106 "Biroul vamal poate solicita autorit��ii emitente a 

certificatului de origine a m�rfurilor verificarea acestuia În 
urm�toarele cazuri:  

a) când se constat� neconcordan�e Între datele Înscrise 
În dovada de origine �i celelalte documente care Înso�esc 
declara�ia vamal�. În acest caz regimul preferen�ial se 
acord� numai dup� ce se prime�te rezultatul verific�rii, 
care atest� conformitatea;  

b) când se constat� neconcordan�e formale care nu 
impieteaz� asupra fondului. În aceste cazuri autoritatea 
vamal� acord� regimul preferen�ial �i ulterior solicit� 
verificarea dovezii de origine;   



c) În orice alte situa�ii decât cele prev�zute la lit. a) �i 
b), În care autoritatea vamal� are Îndoieli asupra realit��ii 
datelor din dovada de origine. În acest caz regimul 
preferen�ial se acord� �i ulterior se soli cit� verificarea 
dovezii de origine."  

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."  

 Mai mult, procedura de control a posteriori este o 
procedur� legal�, În deplin� concordan�� cu Legea nr.141/1997 
privind Codul vamal al României care la art.75 prevede c�:  

"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."  

Autoritatea vamal� român� a avut posibilitatea s� 
declan�eze procedura de control a posteriori, efectuând, în mod 
legal, aplica�iunea prevederilor din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.192/2001 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, care la art.31 alin.(1) �i (2) 
arat�:  

ART.31 "Asisten�a reciproc�  
1.Autorit��ile vamale ale statelor membre ale 

Comunit��ii �i ale României Î�i comunic� reciproc, prin 
intermediul Comisiei Europene, specimenele de �tampile 
folosite de unit��ile lor vamale pentru eliberarea 
certificatelor de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, precum �i 
adresele autorit��ilor vamale competente pentru 
verificarea acestor certificate �i a declara�iilor pe factur�.  

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 furniza te În aceste documente."  

Referitor la sus�inerea petentei c� "Din verific�rile efectuate de 



autoritatea vamal� ulterior prezent�rii certificatului de origine, s-a 
constatat c� documentele pe baza c�ruia fusese eliberat certificatul 
nu ajunseser� la autoritatea vamal� italian� �i eliberarea 
certificatului de c�tre autoritatea vamal� italian� exclude orice 
responsabilitate a societ��ii fa�� de eventualele inadverten�e sau 
sc�p�ri ale autorit��ilor vamale italiene �i pân� la retragerea 
certificatului eliberat de aceste autorit��i, regimul preferen�ial ne este 
profitabil" aceasta nu poate fi re�inut� În solu�ionarea favorabil� a 
cauzei, petenta fiind r�spunz�toare de toate documentele necesare 
care dovedesc caracterul originar al produselor În cauz� �i de 
autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�.  

Astfel, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.192/2001 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, stipuleaz�:  

ART .17 " Procedura pentru eliberarea unui certificat 
de circula�ie a m�rfurilor EUR 1  

1. Un certificat 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 
autorizate  

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. "  

De asemenea, În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei 
c� "In urma demersurilor autorit��ii vamale române �i pentru 
verificarea originii produselor, autoritatea vamal� a primit ... 
documentele justificative pentru certificatul EUR 1 care atest� 
originea m�rfurilor importate, aspect care poate fi dovedit printr-un 
act pe care-I va trimite comisionarul vamal italian ... Pentru aceste 
motive, v� rug�m s� proceda�i la efectuarea unui control nou imediat 
ce vor sosi documentele justificative de la autoritatea vamal� italian� 
... ", se face precizarea c� pân� la data Întocmirii prezentului referat, 
agentul economic nu a depus probe noi relevante În sus�inerea 
cauzei.  



In drept, Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, prevede:  

ART. 182 " Solutionarea contestatiei  
(4) Contestatorul, intervenien�ii sau Împuternici�ii 

acestora pot s� depun� probe noi În sus�inerea cauzei. În 
aceast� situa�ie, organ ului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organ ului care a efectuat 
activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea 
s� se pronun�e asupra acestora."  
Norme metodoloaice:  

182.1. " În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau 
Împuternici�ii acestora, În fa�a organelor de solu�ionare a 
contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, 
chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de 
organele de inspec�ie fiscal�."  

Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i În baza 
documentelor existente la dosarului cauzei, se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� de societatea comercial� X. 

In ceea ce prive�te dobânzile �i penalit��ile de întârziere 
aferente drepturilor vamale, acestea se datoreaz� în condi�iile în 
care aceste sume sunt accesorii debitului datorat.  

In drept, sunt incidente prevederile art.108(1) Dispozi�ii 
generale privind dobânzi �i penalit��i de Întârziere din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� coroborat 
cu art.114 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, 
conform c�rora:  

"(1) 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. "  

Având în vedere temeiurile legale invocate precum �i principiul 
de drept potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul, se va 
respinge contesta�ia ca neîntemeiata �i pentru dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere aferente drepturilor vamale.  

Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.61 din Legea 
privind Codul vamal al României nr.141 /1997, a prevederilor art.40 
�i art.106, art.107 din Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, 
a reglement�rilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.192/2001 



pentru ratificarea Protocolului privind 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, a prevederilor art.185 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se  

DECIDE:  

 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 

societatea comercial� X  

 

 
 


