
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad a fost sesizata de catre Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad cu adresa nr……….., inregistrata la Directia
Generala a Finantelor Publice a judetului Arad sub nr. ……..asupra contestatiei formulate de X
înregistrata la Direc�ia Jude�eana pentru Accize si Opera�iuni Vamale Arad sub nr. ………si la
Direc�ia Generala a Finantelor Publice a jude�ului Arad sub nr……….

Dl. Zsori  Elemer formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei
pentru obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ……….încheiata de c�tre Direc�ia
Jude�eana pentru Accize si Opera�iuni Vamale Arad si a actului subsecvent acesteia, Procesul
verbal de control nr……….

Suma totala contestata este in cuantum de …….. lei si reprezinta ....... lei  taxa pe
valoarea adaugata si accize  si ........ lei majorari de intarziere aferente.

     Contestatia a fost depusa in termenul legal de depunere prevazut de art. 207 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat.

Referitor la termenul de depunere a contestatiei s-a retinut ca dl. X a depus in data de
27.08.2008 o contestatie  inregistrata la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale
Arad sub nr. ………in care nu a precizat obiectul contestatiei respectiv actul administrativ pe
care il contesta.

     Urmare adresei Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad nr.
……..petentul depune o noua contestatie care respecta prevederile art. 206 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003.

      Contestatia a fost semnata de petent conform prevederilor art. 206 din acelasi act
normativ.

     Fiind indeplinita procedura de forma, s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

      I. In contestatie, petentul arata ca prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr. ……care
constituie titlu de creanta s-au stabilit in sarcina sa obligatii de plata in suma de ……lei RON si
…. lei RON majorari de intarziere pentru faptul ca operatiunea de import nr. I ….. din ……nu a
fost incheiata in termenul acordat de organele vamale respectiv 02.08.2008, asa cum rezulta din
autorizatia de admitere temporara nr……..

    La calculul drepturilor vamale s-a avut in vedere valoarea totala de achizitie a
autoturismului respectiv suma de ….. EUR si nu valoarea reziduala care este in suma de ……….
EUR.

    Petentul invoca prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 51/1997 privind operatiunile de
leasing si societatile de leasing si sustine ca,  conform facturii nr. ……..emisa de societatea de
leasing respectiv……….., valoarea reziduala achitata este de ……..EUR, suma la care conform
prevederilor legale are obligatia de plata a datoriilor vamale.

    Pe cale de consecin�a, solicita anularea in parte a Deciziei pentru regularizarea situa�iei
pentru obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ……..si a Procesului verbal de
control nr. ……….pentru sumele ce dep��esc valoarea reziduala a autoturismului.

    II. Organele de specialitate din cadrul Directiei Judeteane pentru Accize si Operatiuni
Vamale Arad, precizeaza la data de …….dl. X a depus la Biroul vamal Arad declara�ia vamala
nr. I …….. pentru plasarea in regim de admitere temporara – leasing a unui autoturism Mercedes
Benz C………..  serie �asiu………, opera�iune pentru care, in baza documentelor anexate a fost
solicitat ca termen de încheiere data de ………termen acordat conform autoriza�iei de admitere
temporara nr…………….

      In conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul CEE nr. 2913/92 privind Codul
vamal Comunitar  s-a procedat la efectuarea controlului ulterior al operatiunii si s-a constatat



faptul ca nu au fost indeplinite formalitatile vamale pentru acordarea unui alt regim vamal si nici
nu a fost solicitata prelungirea operatiunii suspensive, situatie in care s-a trecut la incheierea din
oficiu a regimului si au fost emise Decizia pentru regularizarea situa�iei pentru obliga�iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ………..si  Procesul verbal de control
nr……………...

      Organele vamale precizeaz� ca, la data incheierii din oficiu a operatiunii
respectiv…………, in conditiile in care  autoritatea vamala nu dispunea de documente din care
sa rezulte derularea operatiunii de leasing respectiv plata ratelor de leasing si nici factura de
valoare reziduala, incheierea s-a facut la valoarea de intrare a bunului, conform facturii in baza
careia a fost depusa declaratia vamala de admitere temporara nr. I ……………….

    III. Avand in vedere actele si documentele depuse in sustinerea cauzei, motivele invocate
de petent si prevederile actelor normative in vigoare, se retine ca Ministerul Economiei si
Finantelor prin Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad este investit a se pronunta
daca in mod corect si legal, reprezentantii Directiei Judetene de Accize si Operatiuni Vamale
Arad au stabilit in sarcina dl. X de plata suma totala de …………  lei reprezentand taxa pe
valoarea adaugata, accize si majorarile de intarziere aferente, in conditiile in care la dosarul
cauzei au fost depuse noi documente, prezentate dupa incheierea din oficiu a operatiunii vamale.

      In fapt, la data de ………  dl. X a depus la Biroul vamal Arad declara�ia vamala nr. I
……… pentru plasarea in regim de admitere temporara – leasing a unui autoturism Mercedes
Benz …………  serie sasiu WDB……….., opera�iune pentru care, in baza documentelor anexate
a fost solicitat ca termen de încheiere data de ……………, termen acordat conform autoriza�iei
de admitere temporara nr. ………….

     Pentru a beneficia de facilitatea acordata prin prevederile art. 27 din O.G. nr. 51/1997,
avea drepturile si obligatiile reglementate de legislatia vamala. Titularul operatiunii nu a solicitat
alta destinatie vamala sau alt regim vamal si nu a instiintat organele vamale despre vreo
modificare care sa influenteze derularea operatiunii sub regimul vamal aprobat.

    Dupa expirarea termenului aprobat prin autorizatia de admitere temporara, Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad a intocmit Decizia pentru regularizarea
situatiei nr. ………….prin care, operatiunea de import temporar a fost incheiata din oficiu,
aplicand cotele legale de taxare la valoarea integrala a autoturismului, in sarcina titularului
operatiunii stabilindu-se drepturi vamale de import (taxa pe valoarea adaugata si accize) in suma
totala de ……..lei si majorari de intarziere aferente de ….. lei. 

Petentul depune la dosarul contestatiei copii dupa  contractul de leasing nr……… si dupa
factura de valoare reziduala nr. …………. din care rezulta valoarea acesteia respectiv suma de
………… EUR.

   In drept, ORDONANTA nr. 51 din 28 august 1997 (republicata) privind operatiunile de
leasing si societatile de leasing:

"ART. 27
    (1) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizatori, persoane fizice sau

juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing, persoane
juridice straine, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata
contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente
drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.

    (2) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing, persoane juridice
romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice
romane, se incadreaza in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente
tuturor drepturilor de import.



    (3) in cazul in care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a
exercitat dreptul de optiune prevazut in contract, privind prelungirea termenului de leasing sau
achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale
la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a
bunului.

    (4) in cazul achizitionarii bunurilor introduse in tara in conditiile alin. (1) si (2),
utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din
momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20% din
valoarea de intrare a bunului. [...]"

LEGEA nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei
“ART. 95
 (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se incheie atunci cand marfurile primesc un alt regim

vamal.
 (2) Autoritatea vamala poate dispune, din oficiu, incheierea regimului vamal suspensiv

atunci cand titularul nu finalizeaza operatiunile acestui regim in termenul aprobat.”
[…]
ART. 120

    (1) Autoritatea vamala fixeaza un termen in cadrul caruia marfurile trebuie sa fie
reexportate sau sa primeasca o noua destinatie vamala. Termenul aprobat trebuie sa permita ca
scopul utilizarii sa poata fi realizat.

    (2) Autoritatea vamala, cu acordul titularului regimului de admitere temporara, poate
scurta sau, in cazuri exceptionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul initial.

[...]
ART. 144

    (1) Datoria vamala ia nastere si in urmatoarele cazuri:
    a) neexecutarea unor obligatii care rezulta din pastrarea marfurilor in depozit temporar
necesar, pentru care se datoreaza drepturi de import;
    b) neindeplinirea uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal sub care au fost plasate;
    c) utilizarea marfurilor in alte scopuri decat cele stabilite pentru a beneficia de scutiri,
exceptari sau reduceri de taxe vamale.
    (2) Datoria vamala se naste in momentul in care s-au produs situatiile prevazute la alin. (1)
lit. a), b) si c).
    (3) Debitorul este titularul depozitului necesar cu caracter temporar sau al regimului vamal
sub care a fost plasata marfa.”

Legea nr. 157 din 24.05.2005 Anexa V4 Uniunea Vamala
“(16) Procedurile care reglementeaza admiterea temporara stabilite in articolele 84 - 90

si 137 - 144 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 si in articolele 496 - 523 si 553 - 584 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplica noilor state membre cu respectarea urmatoarelor
dispozitii speciale:
    - in cazul in care cuantumul datoriei vamale se determina pe baza naturii marfurilor de
import, a incadrarii lor tarifare, a cantitatii, a valorii in vama si a originii marfurilor de import
la data plasarii lor sub acest regim vamal, iar declaratia de plasare a marfurilor sub acest
regim vamal a fost acceptata inainte de data aderarii, aceste elemente rezulta din legislatia
aplicabila in noul stat membru interesat inainte de data aderarii;
    - in cazul in care incheierea da nastere unei datorii vamale, pentru a pastra echitatea intre
titularii autorizatiilor stabiliti in actualele state membre si cei stabiliti in noile state membre, se
platesc dobanzi compensatorii la drepturile de import datorate in conditiile legislatiei
comunitare de la data aderarii.



[...](19) Procedurile care reglementeaza nasterea unei datorii vamale, inscrierea in evidenta
contabila si recuperarea ulterioara stabilite in articolele 201 - 232 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 si articolele 859 - 876a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplica noilor state
membre cu respectarea urmatoarelor dispozitii speciale:
    - recuperarea se efectueaza in conditiile legislatiei comunitare. Cu toate acestea, daca datoria
vamala a luat nastere inainte de data aderarii, recuperarea se efectueaza in conditiile in vigoare
in noul stat membru interesat inainte de aderare, de catre acesta si in favoarea acestuia.
    (20)  Procedurile care reglementeaza rambursarea si remiterea drepturilor stabilite in
articolele 235 - 242 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 si in articolele 877-912 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplica noilor state membre cu respectarea urmatoarelor
dispozitii speciale:
    - rambursarea si remiterea drepturilor se efectueaza potrivit conditiilor legislatiei
comunitare. Cu toate acestea, daca drepturile a caror rambursare sau remitere este solicitata
privesc o datorie vamala care a luat nastere inainte de data aderarii, rambursarea si remiterea
drepturilor se efectueaza conform conditiilor in vigoare in noul stat membru interesat inainte de
aderare, de catre acesta si pe cheltuiala acestuia.”

H.G. nr. 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romaniei

     “ART. 153
    (1) Regimul vamal suspensiv se acorda de autoritatea vamala prin emiterea unei autorizatii
prin care se fixeaza conditiile de derulare a regimului.
    (2) Autorizatia se acorda persoanelor juridice romane care pot asigura derularea
operatiunilor pe baza declaratiei vamale si a documentelor necesare in vederea identificarii
marfurilor respective, cu conditia ca autoritatea vamala sa fie in masura sa efectueze
supravegherea si controlul regimului vamal.
    (3) Regimul vamal suspensiv de admitere temporara poate fi acordat si persoanelor fizice
straine in cazurile si in conditiile stabilite in acest capitol la sectiunea a 6-a privind admiterea
temporara.[…]

ART. 155
    (1) Regimul vamal suspensiv inceteaza daca marfurile plasate sub acest regim sau, dupa

caz, produsele compensatoare ori transformate obtinute primesc, in mod legal, o alta destinatie
vamala sau un alt regim vamal.

    (2) Daca regimul vamal suspensiv nu inceteaza in conditiile alin. (1), taxele vamale si alte
drepturi de import datorate se incaseaza din oficiu de birourile vamale in baza unui act
constatator, iar operatiunea se scoate din evidenta biroului vamal. Taxele vamale si alte drepturi
de import datorate se determina pe baza elementelor de taxare in vigoare la data inregistrarii
declaratiei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.
    (3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru incasarea taxelor vamale si a altor
drepturi de import, la care se adauga comisionul vamal, daca acesta se datoreaza.“

LEGE nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei:
“ART. 100

    (1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o
perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala.

    (2) in cadrul termenului prevazut la alin. (1), autoritatea vamala verifica orice documente,
registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiunile comerciale ulterioare in
legatura cu aceste marfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricarei alte
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional in operatiunile
mentionate sau al oricarei alte persoane care se afla in posesia acestor acte ori detine informatii



in legatura cu acestea. De asemenea, poate fi facut si controlul fizic al marfurilor, daca acestea
mai exista.

    (3) Cand dupa reverificarea declaratiei sau dupa controlul ulterior rezulta ca dispozitiile
care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte
sau incomplete, autoritatea vamala ia masuri pentru regularizarea situatiei, tinand seama de
noile elemente de care dispune.

    (4) Autoritatea vamala stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea
situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia.

    (5) in cazul in care se constata ca a luat nastere o datorie vamala sau ca au fost sume
platite in plus, autoritatea vamala ia masuri pentru incasarea diferentelor in minus sau
rambursarea sumelor platite in plus, cu respectarea dispozitiilor legale.

    (6) in cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamala stabileste potrivit
alin. (3) si diferentele in plus sau in minus privind alte taxe si impozite datorate statului in cadrul
operatiunilor vamale, luand masuri pentru incasarea diferentelor in minus constatate.
Diferentele in plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor legale care le
reglementeaza.

  (7) Cand incalcarea reglementarilor vamale constituie, dupa caz, contraventie sau
infractiune, autoritatea vamala este obligata sa aplice sanctiunile contraventionale sau sa
sesizeze organele de urmarire penala.

    (8) Declaratia vamala acceptata si inregistrata, precum si documentul prevazut la alin.
(4) constituie titlu de creanta.

[...]
ART. 284

           Operatiunile vamale initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale anterioare
intrarii in vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acelor reglementari.”

      Petentul a depus la dosarul cauzei copii dupa  contractul de leasing nr. ………..si dupa
factura de valoare reziduala nr. ………….din care rezulta valoarea acesteia respectiv suma de
…………………EUR.

 Referitor la încheierea din oficiu de c�tre unitatea vamala a regimului vamal suspensiv
de admitere temporara, in situa�ia in care pana la expirarea termenului aprobat titularul nu a
solicitat acordarea unui alt regim vamal sau schimbarea destina�iei vamale, unitatea vamala
nefiind instiintata despre vreo modificare care sa influen�eze derularea opera�iunii sub regimul
vamal aprobat, in conformitate cu art. 100, art. 111 si art. 226 din Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al Romaniei si art. 78, art. 89 si art. 204 alin. 1 lit. b) din Regulamentul CEE nr.
2913/1992 al Consiliului de Instituire a Codului Vamal Comunitar, punctul de vedere – asa cum
rezulta din adresele nr. ……….. si ……………. – al Direc�iei Generale de Solu�ionare a
Contesta�iilor si Direc�iei Generale de Politici si Legisla�ie privind Veniturile Bugetului General
Consolidat este urm�torul:

"in cazul regimurilor suspensive de admitere temporara acordate in baza unor contracte de
leasing derulate pe o perioada mai mare de un an, încheierea din oficiu se poate face la valoarea
reziduala [...]".

In concluzie, in considerarea dispozi�iilor legale, având in vedere punctul de vedere al
Direc�iei Generale de Solu�ionare a Contesta�iilor si Direc�iei Generale de Politici si Legisla�ie
privind Veniturile Bugetului General Consolidat si cele ar�tate de petent in contesta�ia formulata
unde solicita recalcularea drepturilor vamale la valoarea reziduala, rezulta ca in situa�ia încheierii
regimului vamal suspensiv in condi�iile art. 27 din O.G. nr. 51/1997, republicata, stabilirea
drepturilor vamale datorate de  petent se face in func�ie de valoarea reziduala a bunului, care nu
poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.



       In conformitate cu prevederile art. 213 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicat, unde se arata:

“ ART. 213
   Solutionarea contestatiei
(1) In solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept

care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport de
sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la
dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii. (…)

(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe noi in
sustinerea cauzei. in aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dupa caz, i se va oferi posibilitatea
sa se pronunte asupra acestora.(…)”, in condi�iile in care, conform prevederilor citate  petentul
era indreptatit sa depun� la dosarul cauzei documente noi, iar organele vamale, in referatul
nr………………, referitor la documentele depuse, au afirmat ca: ”(…) la data încheierii din
oficiu a opera�iunii, ………., autoritatea vamala nu dispunea de documente din care sa rezulte
derularea opera�iunii de leasing, respectiv plata ratelor de leasing conform art. 1 din O.G.
51/1997  (…) si nici factura de valoare reziduala conform art. 27 alin. 4 din O.G. 51/1997”, s-a
re�inut ca, in cauza sunt incidente prevederile art. 213, alin. (4) corelat cu cele ale art. 216 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, unde se
precizeaz�:

   “ART. 216
Solu�ii asupra contesta�iei (...)

   (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie in
care urmeaz� sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare.”

Pe cale de consecinta, Decizia nr. ……….pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal emisa de Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale Arad va fi desfiintata pentru debitul in suma totala de ………lei reprezentand
taxa pe valoarea adaugata si accize, urmand ca Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale Arad, prin organele sale de specialitate sa procedeze conform actelor normative in
vigoare, tinand cont de aspectele precizate in prezenta decizie si in conformitate cu dispozitiile
art. 213 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

In leg�tura cu major�rile de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugata si accizelor,
calculate în sarcina petentei prin Decizia nr. ………….pentru regularizarea situa�iei privind
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, se retine ca stabilirea de major�ri de
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugata si accizelor în sarcina petentului reprezint� m�sura
accesorie în raport cu debitul. In condi�iile in care,  pentru debitul în suma totala de ………lei
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugata  si accize, Decizia nr. …..pentru regularizarea situa�iei
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal va fi desfiin�ata, rezulta ca si pentru
cap�tul de cerere privind accesoriile aferente respectiv  suma de ….. lei,  calculate în sarcina
petentei reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept accesorium sequitur
principalem, Decizia nr. ….. pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare
stabilite de controlul vamal va fi desfiin�ata.

 Referitor la capatul de cerere prin care petentul   formuleaza contestatie impotriva
 Procesului verbal de control nr. …… din ……….încheiat de catre Directia Judeteana
pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad, s-a retinut ca sunt aplicabile urmatoarele
reglementari:

In drept, LEGEA nr. 554/2004 contenciosului administrativ, actualizata:
“CAP. II



             Procedura de solu�ionare a cererilor în contenciosul administrativ
             ART. 7

Procedura prealabila
          (1) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care
se considera vatamata într-un drept al sau sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ
unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în
egala masura organului ierarhic superior, daca acesta exista.
          (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si în ipoteza în care legea speciala prevede o
procedura administrativ-jurisdictionala, iar partea nu a optat pentru aceasta.
         (3) Este indreptatita sa introduca plângere prealabila si persoana vatamata  într-un drept
al sau sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat
altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunostinta, pe orice cale, de existenta
acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevazut la alin. (7).”

ORDIN nr. 7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea
supravegherii si controlului vamal ulterior

ANEXA NORME METODOLOGICE
“ART. 80
Impotriva procesului-verbal de control care cuprinde masuri ce nu se refera la o datorie

vamala sau la diferente de alte impozite si taxa datorate în cadrul operatiunilor vamale, inclusiv
accesorii, se poate formula plângere prealabila în conditiile art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
           ART. 81

Plângerea prealabila formulata impotriva procesului-verbal de control, în conditiile
prezentelor norme metodologice, este calea administrativa de atac, prin care se solicita
autoritatii publice emitente reexaminarea procesului-verbal de control, în sensul revocarii
acestuia“ si luând in considerare plângerea formulata de petent împotriva Procesului verbal de
control nr.  …….. din ….. încheiat de catre Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale Arad, pentru acest capat de cerere se declina competenta de solutionare Directiei
Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad, spre competenta solutionare in conformitate
cu art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata, privind
Codul de procedura fiscala  republicat, coroborat cu art. 81 din Ordinul nr. 7521/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior.

Fata de cele prezentate, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad nu are
competenta solutionarii plangerii împotriva Procesului verbal de control nr. ……….încheiat în
data de ……..de catre organele vamale din cadrul Directiei Judetene de Accize si Operatiuni
Vamale Arad, plângerea împotriva Procesului verbal de control încheiat în data de
……………urmând a fi solu�ionata de c�tre organele vamale emitente, respectiv Direc�ia
Jude�eana de Accize si Opera�iuni Vamale Arad, motiv pentru care, pentru acest capat de cerere
competenta de solu�ionare urmeaz� a fi declinata Direc�iei Judetene de Accize si Operatiuni
Vamale Arad.

   Pentru considerentele mai sus prezentate si in temeiul prevederilor art. 27 din O.G nr.
51/1997 republicata, privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, art. 95, art. 120, art.
144 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, punctele 16 si 19 din Legea nr.
157 din 24.05.2005 Anexa V4 Uniunea Vamala, art. 100 si art. 284 din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al Romaniei, art. 153, art. 155 din H.G. nr. 1114/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, art. 206, art. 207, art. 213, art. 216 din
Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, se



D E C I D E

1. Desfiintarea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. …………emisa de Directia Judeteana de Accize si Operatiuni
Vamale Arad pentru X  cu domiciliul in comuna …………..jud. Arad pentru suma totala de
………..lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata, accize si majorarile de intarziere aferente,
urmand ca organele vamale din cadrul Directiei Judetene de Accize si Operatiuni Vamale Arad
sa procedeze la o noua recalculare in care se va tine cont de prevederile legale aplicabile in speta
si aspectele precizate in prezenta decizie.

   2.  Declinarea competentei de solutionare, pentru capatul de cerere prin care petentul dl.
X s-a indreptat impotriva Procesului verbal de control nr.  ……..din……….., in favoarea
Directiei Judeteane pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad, spre competenta solutionare.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la data
comunicarii.


