Anexă la Informarea nr. 4001/2018 a Administraţiei Naţionale Fiscale şi Vamale
Informare
privind dispunerea la faţa locului şi încasarea amenzii vamal-administrative, respectiv
confiscarea mărfurilor neunionale puse sub sechestru
Vă informez că, prin fapta dumneavoastră aţi încălcat prevederile legale prevăzute în articolul
84, alineatul (1), punctul b) din Legea CLII din anul 2017 privind metodologia de aplicare a
dreptului vamal unional (denumită în continuare: Lv.), prin faptul că, în legătură cu mărfuri
neunionale, v-aţi încălcat obligaţia legată de supravegherea vamală, conform celor prevăzute
în articolul 45, punctul 3 sau în articolul 5, punctul 27 din Regulamentului Parlamentului şi al
Consiliului () nr. 952/2013/UE de Instituire Codului Vamal Comunitar (denumit în
continuare: Codul Vamal).
1. Dispoziții privind amenda vamal-administrativă
Ca urmare a încălcării legii trebuie să achitaţi amendă vamal-administrativă, a cărei bază o
constituie nivelul taxelor vamale neîncasate prin încălcarea legii. Din punctul de vedere al
dispunerii amenzii vamal-administrative, în temeiul articolului 2, punctul 6 din Lv. în cazul
produselor puse sub sechestru şi confiscate pentru nerespectarea dispoziţiilor legale, constituie
taxe vamale neînacasate taxele vamale de import născute, precum şi suma celorlalte datorii
aferente (accizele, taxa pe valoare adăugată).
În sensul articolului 84, alineatul (8) din Lv., în cazul în care, ca urmare a încălcării legii sau a
omisiunii legate de aceasta se produc taxe vamale neîncasate, suma amenzii va fi de 50% a
sumei taxei vamale neîncasate.
Dacă însă încălcarea legii prevăzută în articolul 84, alineatul (1), litera b) din Lv. este
săvârşită în aşa fel că, se introduc pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri accizabile,
şi după intrare acestea nu sunt prezentate în vamă – cuantumul amenzii vamal-administrative
va fi suma corespunzătoare procentului de 200% a sumei taxelor vamale şi a celorlalte datorii,
dar de cel puţin 40 mii forinţi [articolul 84, alineatul (12) din Lv.]
Încălcarea reglementărilor legale săvârşită de dumneavoastră este de o gravitate redusă,
deoarece aţi introdus pe teritoriul vamal al Uniunii Europene mărfuri neunionale în privinţa
cărora valoarea taxelor vamale neîncasate nu depăşeşte 50 mii forinţi, motiv pentru care în
temeiul articolului 89, alineatul (1) din Lv. există posibilitatea derulării procedurii în regim de
urgenţă. Condiţia ca procedura în regim de urgenţă să poată fi derulată, este aceea, ca
dumneavoastră:
a) să recunoaşteţi încălcarea legii,
b) să luaţi la cunoştinţă informarea privind consecinţele legale,
c) să renunţaţi la dreptul dumneavoastră la recurs şi
d) să achitaţi la faţa locului suma amenzii vamal-administrative dispuse.
În cazul procedurii în regim de urgenţă se va aplica o amendă în cuantum mai redus, astfel se
va stabili doar 50% a amenzii vamal-administative aplicabile conform articolului 84, alineatul
(8) sau (12) din Lv., dar de cel puţin 4 mii forinţi, iar în cazul contravenţiilor săvârşite asupra
produselor accizabile, de cel puţin 25 mii forinţi.
În măsura în care nu sunt întrunite concomitent toate condiţiile de mai sus, procedura în regim
de urgenţă nu poate fi derulată şi evaluarea încălcării legii, respectiv constatarea sancţiunilor
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aferente acesteia va avea loc conform reglementărilor generale. În cazul acesta dispunerea
amenzii vamal-administrative nu se va efectua la faţa locului, ci în clădirea oficială a
organului vamal – în temeiul articolului 77, alineatul (1) din Lv. – în termen de 90 de zile.
Consecinţa legală a procedurii derulate în regim de urgenţă este aceea, că nu puteţi formula
recurs împotriva procedurii, astfel că decizia nu poate fi atacată cu recurs în faţaautorităţii
superioare sau a instanţeijudecătoreşti. Vă informez că declaraţia ce curpinde renunţarea la
dreptul la recurs nu poate fi retrasă, astfel încât dacă nu recunoaşteţi încălcarea legii,
procedura în regim de urgenţă nu poate fi aplicată.
2. Sechestrarea și confiscarea legată de procedura în regim de urgență
Vă informez că în cazul încălcării dispozițiilor legale menționate în articolul 84, alineatul (1),
litera b) din Lv., organul vamal va proceda în mod obligatoriu la sechestrarea produsului
accizabil vizat și a mijlocului transformat utilizat pentru transportarea acestuia, conform
articolului 90, alineatul (1) din Lv.
Conform articolului 90, alineatul (2) din Lv., dacă încălcarea , or în sensul articolului 84,
alineatul (1) este săvârșită prin introducerea unor mărfuri neunionale pe teritoriul Uniunii
Europene, organul vamal, cu titlu de garanție până la achitarea tarifelor vamale comunicate, a
celorlalte sarcini, precum și a sumei amenzii vamal-administrative, va putea sechestra acele
mărfuri – cu excepția bunurilor indispensabile, respectiv în lipsa altor încălcări de lege, a
mărfurilor alterabile și animalelor vii – asupra cărora s-a săvârșit încălcarea obligațiilor,
precum și mijlocul utilizat pentru utilizarea, depozitarea sau transportarea acestora, în special
dacă:
a) pare a fi probabil că satisfacerea ulterioară a creanței este periclitată,
b) clientul are datorii provenind din tarife vamale, alte sarcini sau amenzi vamaladministrative, sau
c) cheltuielile ce se vor ivi în mod așteptabil în legătură cu sechestrarea, depozitarea și
valorificarea nu sunt neproporțional de mari față de suma datoriei, ori față de valoarea mărfii
sau a mijlocului în cauză.
Apelul împotriva deciziei adoptate în urma procedurii vamal-administrative în cadrul careia
s-a instituit sechestrul trebuie înaintat în termen de 8 zile de la comunicarea deciziei la oficiul
vamal care a instituit sechestrul, iar acesta din urmă este obligat a-l transmite către organul
care desfășoară procedura de gradul al doilea în termen de 3 zile de la primire. Organul
competent a desfășura procedura de gradul al doilea va soluționa apelul introdus împotriva
deciziei adoptate în urma procedurii vamal-administrative în cadrul careia s-a instituit
sechestrul în termen de 15 zile de la transmiterea acestuia. Apelul împotriva deciziei adoptate
în urma procedurii vamal-administrative în cadrul careia s-a instituit sechestrul nu are efect
suspensiv asupra efectuării sechestrului.
În legătură cu procedura în regim de urgență, sechestrul trebuie ridicat conform articolului 90,
alineatul (5) din Lv. în cazul în care:
a) suma tarifelor vamale și a celorlalte obligații de plată comunicate în cauza vamaladministrativă, precum și amenda vamală stabilită printr-o decizie definitivă a fost achitată
(această dispoziție nu se referă la produsul accizabil și la mijlocul transformat utilizat pentru
transport, sechestrate în baza articolului 90, alineatul (1) din Lv.), sau
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b) mijlocul sechestrat, utilizat pentru transport nu constituie proprietatea persoanei care a
săvârșit încălcarea dispozițiilor legale, iar proprietarul declară în scris că în momentul
săvârșirii încălcării de lege în cauză nu avea cunoștință de faptul că mijlocul respectiv este
utilizat în vederea încălcării normelor legale privind regimul vamal, și după aceasta starea de
fapt poate fi elucidată și fără menținerea sechestrului,
În sensul articolului 90, alineatul (11) din Lv., produsul accizabil trebuie confiscat odată cu
sechestrarea, după care trebuie distrus în cazul în care printr-o decizie definitivă se stabilește o
amendă vamal-administrativă. Conform articolului 90, alineatul (13) din Lv., mijlocul
transformat utilizat pentru transport trebuie confiscat odată cu sechestrarea. Aceste mijloace
vor fi valorificate, cu condiția ca cumpărătorul cu ocazia valorificării să-și asume obligația ca,
în termen de 3 luni să desființeze transformarea de natură să permită încălcarea legii, și să
prezinte mijlocul în cauză în fața organelor vamale.
Totodată vă informez că, în cursul procedurii în regim de urgenţă, în cazul cetăţeanului străin
care nu vorbeşte limba maghiară, se poate renunţa la întrebuinţarea unui interpret, dacă
persoana în cauză după preluarea prezentei informări, pe declarația anexată renunță în scris la
întrebuinţarea interpretului.
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DECLARAŢIE
Subesmnatul (numele)
domiciliat în
(seria şi nr. documentului de identitate)

cetăţean
declar, că:

-

am preluat prezentul informare

da / nu *;

-

am înţeles cele curpinse în infromare

da / nu *;

-

recunosc săvârşirea contravenţiei

da / nu *;

-

am luat la cunoştinţă informarea privind condiţiile în care
poate fi derulată procedura în regim de urgenţă şi consecinţele
legale

da / nu*;

-

renunţ la dreptul meu la recurs.

da / nu*;

-

plătesc la faţa locului amenda vamal-administrativă ce
urmează să fie dispusă.

da / nu*

-

înţeleg limba maghiară.

da / nu*

-

solicit întrebuinţarea unui interpret.

da / nu*.

Data,

,ziua

luna

anul 20

semnătura persoanei contraveniente
*a se sublinia părţile corespunzătoare
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