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DECIZIA NR.52/2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL din D… 
 
 
 
 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara - 
Serviciul Antifrauda Vamal�, prin adresa nr. .../2007, înregistrat� la D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara sub nr. .../2007 asupra contesta�iei formulate de SC X SRL 
împotriva Deciziei nr. .../2007 pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite la controlul vamal, emis� în baza Procesului verbal de 
control nr..../2007 încheiat de c�tre D.R.A.O.V. Timi�oara (fosta D.R.V. 
Timi�oara la momentul intocmirii actelor de control), cu privire la suma total� de ... 
LEI reprezentând : 
 
   ... lei – diferen�e de drepturi vamale-tax� pe valoarea ad�ugat� (TVA); 
   ... lei – dobânzi aferente diferen�elor de drepturi vamale (TVA) ; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente diferen�elor de drepturi 
                           vamale (TVA) ; 
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente diferen�elor de drepturi 
                           vamale (TVA) , 
 
petenta solicitând �i suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2007 
pentru suma de ... lei, reprezentând obliga�ie fiscala privind TVA, debit �i 
accesorii. 
 
 
 
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI �I FINANTELOR ����
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                     Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia nr. 
…/2007 pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite la 
controlul vamal emis� în baza Procesului verbal de control nr. …/ 2007 a fost 
înregistrat la petent� sub nr. .../2007.                                       
                    Contesta�ia formulat� de SC X SRL a fost depus� atât la D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara, fiind înregistrat� sub nr. .../2007, cât �i la D.R.A.O.V. 
Timi�oara (fosta D.R.V. Timi�oara), fiind înregistrat� sub nr. .../2007 . 
 
 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, 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 asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
 
 
                         Petenta arat� c� s-a constatat de c�tre organele de control 
vamal c� la m�rfurile care constituie obiectul declara�iilor vamale, regimul vamal 
sub care au fost importate m�rfurile, respectiv 4000-62, a fost acordat eronat, 
deoarece acest regim este aplicabil m�rfurilor importate de c�tre unit��iile �i 
institu�iile de înv���mânt  �i  care, potrivit prevederilor art 9, alin. l, lit. e, 
coroborate cu cele ale art 10, lit. d din Legea 345/2002, acord� scutiri de TVA 
atât  în  interiorul ��rii, cât �i la import, doar pentru unit��ile de invatamint, dup� 
cum precizeaz� organele de control vamal, invocind în acest sens, f�r� nici o 
leg�tura �i discernamint cu starea de fapt fiscala, prevederile Legii 84/2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale art 9, alin l, lit e., coroborate cu cele 
ale art. 10, lit. d, din Legea 345/2002. 
                     Se precizeaz� în decizie ca fapta se afla sub inciden�a prevederilor 
art. 141, alin(l) �i alin(2) din Legea 141/1997, în sarcina societ��ii nascindu-se o 
datorie vamala la data depunerii declara�iilor vamale. 
                      Organele de control vamal, prin invocarea eronat� a prevederilor 
art. 148 pct. l din Legea nr. 141/1997, stabilesc drepturile vamale constind în 
TVA (debit) în suma de … lei �i accesorii (dobinzi, penalit��i, major�ri) pentru 
neefectuarea pla�ii în suma totala de … lei, f�r� a preciza în sus�inere, în 
decizie, codul corect al m�rfurilor, regimul vamal �i temeiul de drept legal al 
încadr�rii din punct de vedere al na�terii obliga�iei fiscale privind TVA a 
m�rfurilor C�R�I DE POVE�TI, ce au f�cut obiectul declara�iilor vamale 
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incriminate, incalcindu-se astfel grav de c�tre organele de control vamal, prin 
aceste omisiuni, prevederile art. 43 din OG 92/2003 republicata - codul de 
procedura fiscala, Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
„MOTIVELE DE FAPT" �i „TEMEIUL DE DREPT" al actului administrativ fiscal. 
 
                 În fapt, petenta sus�ine c� a importat în vederea comercializ�rii, cu 
facturile: 
- nr. …/2002, emis� de vânzatorul Y s.r.o. din Slovakia - 
Bratislava, C�R�I DE POVE�TI, pentru care a fost întocmita, în vederea 
efectu�rii opera�iunii de v�muire, declara�ia vamala …/2002, cu o valoare în 
vama de … lei. 
- nr. …/2002, emisa de vinzatorul Z 
Gmbh, C�R�I DE POVE�TI, pentru care a fost întocmita, în vederea efectu�rii 
opera�iunii de v�muire, declara�ia vamala …/2002, cu o valoare în vama de … 
lei. 
                Peteta precizeaz� c� în ambele declara�ii vamale, la punctul 
„Descrierea m�rfii" a fost declarat corect felul m�rfii importate, respectiv „C�R�I 
DE POVE�TI”. 
                În ce prive�te punctul „Codul m�rfurilor" din declara�ie vamala, din 
eroare comisionarul vamal a declarat codul m�rfurilor de la regimul vamal al 
m�rfurilor importate de c�tre unit��ile de invatamint. 
                 Opera�iunea de v�muire efectiva a fost controlata �i efectuata de 
c�tre organele vamale pentru m�rfurile „C�R�I DE POVE�TI”", conform 
m�rfurilor importate efectiv �i a documentelor legale de provenien�a a acestora. 
                  
                  În drept, petenta invoc� : 
- Art. 141. (1-2), Art. 148din Legea 141/1997 privind Codul vamal al României  
- Art. 9 (1-2), Art. 10 (1) d) �i Art. 40 Legea 345 din 01 iunie 2002, privind taxa 
pe valoarea ad�ugata  
- Art. 13, Art. 43, Art. 63 �i Art. 64 din Ordonan�a 92/2003, republicat�, privind 
Codul de procedur�,  
              
                  Fata de dispozi�iile legale mai sus invocate, în concluzie, petenta 
precizeaz� urm�toarele: 
-societatea a importat C�R�I DE POVE�TI în vederea comercializ�rii, declarind 
corect felul m�rfii, respectiv „C�R�I DE POVE�TI”, dup� cum rezulta din 
facturile prezentate organului fiscal �i din declara�iile vamale  
-datoria vamala a luat na�tere în momentul inregistrarii declara�iei vamale; 
-cuantumul drepturilor de import au fost stabilite pe baza elementelor de taxare 
din momentul na�terii datoriei vamale; 
-la data na�terii datoriei vamale, conform declara�iilor depuse sunt scutite de 
taxa pe valoarea ad�ugata: „ j) editarea, tip�rirea si/sau vânzarea de manuale 
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�colare si/sau de C�R�I, exclusiv activitatea de publicitate; -art.9 (2) j din 
legea 345/2002 �i importul de bunuri a c�ror livrare este scutita de taxa 
pe valoarea ad�ugata în interiorul tarii -art 10 (1) d din aceea�i lege. 
-Documentele justificative �i evidentele contabile ale societ��ii au 
constituit probe la stabilirea bazei de impunere, în acest sens petenta sus�ine c� 
a prezentat organului de control atit facturile de achizi�ie a m�rfii cit �i 
centralizatorul facturilor, a avizelor de axpeditie c�tre clien�ii no�tri a m�rfii în 
cauza, de unde rezulta cu certitudine �i f�r� echivoc faptul ca marfa în cauza a 
fost „carte" (anexe). 
-Daca, COMISIONARUL VAMAL ar fi f�cut încadrarea corecta a c�r�ilor în codul 
m�rfurilor, societatea TOT NU AR FI TREBUIT SA 
PL�TEASC� TVA, pentru ca �i pentru acest cod vamal TVA este ZERO, deci 
statul nu a fost cu nimic p�gubit la importurile în discu�ie. 
-Organul de control nu a motivat decizia de impunere pe baza de probe sau 
constat�ri proprii. 
-Organul de control nu a precizat temeiul de drept pe baza c�ruia a stabilit 
obliga�ia fiscala privind TVA. 
 
                      În fond, petenta solicita admiterea contesta�iei a�a cum a fost 
formulata, anularea deciziei nr. …/2007 pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, prin care au fost stabilite 
abuziv obliga�ii fiscale în suma de … lei, cit �i a procesului verbal de control nr. 
…/2007, încheiat de Direc�ia Regionala Vamala Timi�oara/Serviciul Antifrauda 
Vamala �i înregistrat la societatea sub nr …/2007. 
 
                      De asemenea, petenta solicit�, în baza art. 185 din OG 92 / 2003 
privind Codul de Procedura Fiscal� �i a HG nr. 1050 / 2004 de aprobare a 
Normelor Metodologice aplicare a OG 92 / 2003, suspendarea execut�rii 
Deciziei de impunere nr. …/2007 pentru suma de … lei, reprezentând obliga�ie 
fiscal� privind TVA, debit �i accesorii. 
 
 
 
                        II. Prin Decizia nr. .../2007 pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal, emis� în baza 
Procesului verbal de control nr..../2007 încheiat de c�tre D.R.A.O.V. 
Timi�oara, organele vamale �i-au motivat verificarea astfel : 
 
                         În urma verific�rilor efectuate organele de control au constatat 
urm�toarele: 

              În perioada supus� controlului SC X SRL a efectuat un num�r de 
16 opera�iuni vamale de import.  
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            Bunurile importate constau din albume cartonate cu ilustra�ii, c�r�i 
illustrate �i C�R�I DE POVE�TI destinate copiilor �i au fost încadrate la pozi�iile 
tarifare 4903000, respective 49019900. 

            Acestea au fost achizi�ionate de ia firmele A s.r.l din Italia, Y s.r.o. 
din Slovacia, B din Germania, C s.a. �i D s.a. din Spania, E din Marea Britanie, 
F din Indonezia �i G din Thailanda. De regula, tara de expedi�ie a fost �i tara de 
origine a m�rfurilor. 

           Referitor la m�rfurile care constituie obiectul declara�iilor vamale 
nr.I .../2002 �i I …/2002 s-au constatat ca regimul vamal sub care au fost 
importate m�rfurile, respectiv …, a fost acordat eronat, deoarece acest regim 
este aplicabil m�rfurilor importate de c�tre unit��ile �i institu�iile de invatamant. 

           Potrivit art. 173 alin. 3 din Legea 84/1995, sunt scutite de taxe 
vamale �i TVA: " Documenta�ia tehnica �i materialele de construc�ii destinate 
invatamantului de stat �i celui particular acreditat, precum �i achizi�ionarea de 
aparatura, utilaje, fond de carte, publica�ii �i dot�ri pentru procesul didactic ''. 

           Facilit��ile vamale pentru invatamant sunt reacordate prin Legea 
520 / 17.07.2002 privind aprobarea O.U.G. nr. 184 / 2001 pentru modificarea �i 
completarea Legii invatamantului nr. 84 / 1995 care la pct. 2 prev�d ca: 
“Achizitionarea de documenta�ii tehnice, materiale de construc�ii, materiale de 
construc�ii, aparatura, utilaje, publica�ii �i orice alte dot�ri necesare procesului de 
invatamant, de cercetare �tiin�ifica, precum �i activit��ilor auxiliare procesului de 
invatamant de c�tre unit��ile �i institu�iile de invatamant autorizate sau acreditate 
este scutita de taxe vamale''. 

           Referitor la scutirea de TVA pentru bunurile importate prin aceste 
doua opera�iuni în regimul vamal mai sus precizat , prevederile art.9, alin.l, 
lit.e) coroborate cu cele ale art. 10, lit.d) din Legea 345/2002, acorda scutiri 
de TVA atât în interiorul tarii cat �i la import doar pentru unit��ile de invatamant. 
                    Deoarece SC X SRL nu este unitate de invatamant aceasta nu 
poate beneficia de scutire de la plata TVA pentru care m�rfurile au fost 
importate cu declara�iile vamale nr. I …/2002 �i I  …/2002, regimul vamal 
corect fiind 4000-000. 

            Pentru aceste m�rfuri societatea importatoare nu datoreaza taxe 
vamale, întrucât sunt exceptate prin Tariful vamal pe anul 2002.  

             Cuantumul drepturilor de import s-a stabilit în conformitate cu 
prevederile art.148, pct.1) din Legea 141/1997 potrivit c�rora: „Cuantumul 
drepturilor de import se stabile�te pe baza elementelor de taxare din momentul 
na�terii datoriei vamale”, respectiv data plas�rii bunurilor în regimul vamal, 
diferentele de drepturi vamale (TVA) fiind în cuantum de … lei . 

            Calculul dobânzilor s-a f�cut în conformitate cu : art.115 �i 116 din 
Codul de Procedura fiscala, aprobat prin Legea 174/2004, H.G.67/2004 �i H.G. 
784/2005 cu procentele aferente pentru fiecare zi de întârziere (incepand cu data 
na�terii datoriei vamale, 18.06.2002 respectiv 19.09.2002 pân� la data de 
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31.12.2005), dobânzile de întârziere la diferentele de drepturi vamale (TVA) 
fiind în cuantum de … lei. 

               Calculul penalit��ilor de întârziere s-a f�cut în conformitate cu art. 
115 �i art. 121 din O.G. 92/2003, republicata privind Codul de Procedura fiscala 
aprobat prin Legea 174/2004 �i art. I pct.3, art. 13' din O.G. 26/2001 pentru 
modificarea O.G. 11/1996 (intrat în vigoare în data de 01.10.2001) cu procentul 
de 0,5%, respectiv Legea 210/2005, cu procentul de 0,6 % pentru fiecare luna 
si/sau pentru fiecare frac�iune de luna de întârziere, incepand cu data de intai a 
lunii urm�toare scadentei acestora (01.07.2002 respectiv 01.10.2002), pân� la 
data de 31.12.2005, penalit��ile de întârziere la diferentele de drepturi vamale 
(TVA) fiind în cuantum de … lei. 

                 Calculul major�rilor de întârziere s-a f�cut în conformitate cu Legea 
210/2005 privind aprobarea O.G. 20/2005 pentru modificarea �i completarea O.G. 
92/2003, republicata, cu procentul de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, 
incepand cu data de …2006 pân� la data de …2007 data încheierii prezentului 
proces verbal de control, major�rile de întârziere la diferentele de drepturi 
vamale (TVA) fiind în cuantum de … lei. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei, 
avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor de 
control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  perioada 
supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                              SC X SRL, are cu sediul în …, str. ..., nr ... înmatriculat� la ORC sub 
nr. J ... / ... / ... �i având CUI nr ..., cu atribut RO, reprezentat� prin ing. ..., având 
calitatea de administrator asociat. 
 
 
  III.1 Referitor la cap�tul de cerere în sum� de ... LEI reprezentând 
diferen�e de drepturi vamale - tax� pe valoarea ad�ugat�, 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 dac� regimul 
vamal sub care au fost importate m�rfurile, respectiv 4000-062, a fost 
acordat eronat, în condi�iile în care acest regim este aplicabil m�rfurilor 
importate de c�tre unit��iile �i institu�iile de înv���mânt, SC X SRL nefiind 
unitate de înv���mânt.  
 
 
                      În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele vamale au 
constatat c� în perioada supus� controlului, SC X SRL a efectuat un num�r de 16 
opera�iuni vamale de import.  
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            Referitor la m�rfurile care constituie obiectul declara�iilor vamale 
nr. I …/2002 �i nr. I …/2002, s-a constatat c� regimul vamal sub care au fost 
importate m�rfurile, respectiv 4000-062, a fost acordat eronat, deoarece 
acest regim este aplicabil m�rfurilor importate de c�tre unit��ile �i institu�iile de 
înv���mânt. 
                    Organele vamale au stabilit c� societatea nu poate beneficia de 
scutire de la plata TVA pentru m�rfurile care au fost importate cu declara�iile 
vamale nr. I …/2002 �i nr. I …/2002, regimul vamal corect fiind 4000-000, 
întrucât SC X SRL nu este unitate de înv���mânt. 

 
                       În drept, ini�ial prin LEGEA Nr. 84 din 24 iulie 1995, Republicat�, 
Legea înv���mântului, la art. 173 alin. (3) se prevedea: 
 
„ART. 173 (3) Documenta�ia tehnic� �i materialele pentru construc�ii 
destinate înv���mântului de stat �i celui particular acreditat, precum �i 
achizi�ionarea de aparatur�, utilaje, fond de carte, publica�ii �i dot�ri 
pentru procesul didactic sunt scutite de T.V.A. �i de taxe vamale.” 
 
                        Începând cu data de 01.06.2002 art. 3 alin.(3) este abrogat prin 
art. 40 lit. e) din LEGEA Nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, care prevede: 
„ART. 40 Prezenta lege intr� în vigoare la data de 1 iunie 2002, cu excep�ia 
prevederilor art. 27 alin. (2) care intr� în vigoare la data de 1 octombrie 
2002. Pe data intr�rii în vigoare a prezentei legi se abrog�: 
…e) prevederile art. 173 alin. (3) din Legea înv���mântului nr. 84/1995, 
republicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 
decembrie 1999, cu modific�rile ulterioare;” 
 
                     Referitor la scutirea de TVA pentru bunurile importate, LEGEA Nr. 
345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, la art. 9, alin.(1), lit.e), 
coroborat cu art.10 lit.d), prevede: 
 
„SUBSEC�IUNEA 1 Scutiri în interiorul ��rii 
ART. 9 (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� urm�toarele activit��i 
de interes general: 
...e) activitatea de înv���mânt prev�zut� la art. 15 alin. (5) din Legea 
înv���mântului nr. 84/1995, republicat�, cu modific�rile ulterioare, 
desf��urat� de unit��ile autorizate de Ministerul Educa�iei �i Cercet�rii �i 
care sunt cuprinse în sistemul na�ional de înv���mânt, precum �i 
achizi�ionarea de c�tre acestea de documenta�ie tehnic� �i materiale de 
construc�ii destinate înv���mântului de stat �i particular, precum �i de 
aparatur�, utilaje, publica�ii �i dot�ri pentru procesul didactic. Sunt, de 
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asemenea, scutite cantinele organizate pe lâng� unit��ile cuprinse în 
sistemul na�ional de înv���mânt autorizate de Ministerul Educa�iei �i 
Cercet�rii; 
 
SUBSEC�IUNEA a 2-a Opera�iuni scutite la import 
ART. 10 Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
   d) importul de bunuri a c�ror livrare este scutit� de taxa pe valoarea 
ad�ugat� în interiorul ��rii. Acela�i regim se aplic� pentru serviciile 
efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul în str�in�tate, pentru 
care locul prest�rii se consider� a fi în România, potrivit prevederilor 
art.7;” 
 
                       Ulterior, facilit��ile vamale pentru înv���mânt sunt reacordate,  
prin LEGEA Nr. 520 din 17 iulie 2002 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 184 / 2001 pentru modificarea �i completarea Legii 
înv���mântului nr. 84 / 1995, la pct. 2  prevede c� :  
 
„2. La articolul unic, dup� punctul 2 se introduce punctul 3 cu urm�torul 
cuprins: 
    "3. La articolul 173, dup� alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu 
urm�torul cuprins: 
    <<(3) Achizi�ionarea de documenta�ii tehnice, materiale de construc�ii, 
aparatur�, utilaje, publica�ii �i orice alte dot�ri necesare procesului de 
înv���mânt, de cercetare �tiin�ific�, precum �i activit��ilor auxiliare 
procesului de înv���mânt de c�tre unit��ile �i institu�iile de înv���mânt 
autorizate sau acreditate este scutit� de taxe vamale.>>" ” 
 
 
                      SC X SRL are ca obiect principal de activitate "Comer� cu ridicata 
al aparatelor electrice �i de uz gospod�resc �i al aparatelor de radio �i 
televiziune" - cod CAEN - 5143. 
                       În cuprinsul obiectelor de activitate declarate de c�tre societate 
ca fiind secundare este înregistrat în actele constitutive ale acesteia �i "Comer� 
cu am�nuntul al c�r�ilor, jurnalelor �i articolelor de papetarie" - cod CAEN -5247. 
                       Deoarece SC X SRL nu este unitate de înv���mânt, organele 
vamale au stabilit c� societatea nu poate beneficia de scutire de la plata TVA 
pentru m�rfurile care au fost importate importatoare cu declara�iile vamale nr. I 
…/2002 �i nr. I …/2002, regimul vamal corect fiind 4000-000.  
                        SC X SRL recunoa�te c� : „ din eroare comisionarul vamal a 
declarat codul m�rfurilor de la regimul vamal al m�rfurilor importate de c�tre 
unit��ile de inv���mânt." 
 



 9 

                        În aceast� situa�ie, organele vamale în mod legal au aplicat 
prevederile Codului Vamal al României, aprobat prin Legea 141/1997 �i ale 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României aprobat prin H.G. 
1114/2001. 
                      Potrivit art.61 alin (1) din Codul Vamal al României aprobat prin 
Legea 141/1997:  
 
,,Autoritatea vamala are dreptul ca, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea 
liberului de vama, sa efectueze controlul vamal ulterior al opera�iunilor ”. 
 
                      Conform prevederilor art.141 alin.(1) �i alin.(2) din Legea 141 / 
1997, lege sub inciden�a c�reia se afla fapta, se arat�: 
 
„ART. 141 (1) În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede 
drepturi de import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor într-un regim de 
admitere temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de import, datoria 
vamal� ia na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale. 
    (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei vamale 
acceptate �i înregistrate. 
    (3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declara�iei vamale 
acceptate �i înregistrate, �i persoana care, din culp�, a furnizat date 
nereale, înscrise în acea declara�ie, ce au determinat stabilirea incorect� a 
datoriei vamale.”,  
 
                      Cuantumul drepturilor de import s-a stabilit în conformitate cu 
prevederile art.148, pct. l) din Legea 141/1997 potrivit c�rora: 
 
„ART. 148 (1) Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale.”, 
 
respectiv data plas�rii bunurilor în regimul vamal, organele vamale în mod legal 
calculând diferen�ele de drepturi vamale - taxa pe valoarea ad�ugat�) în 
cuantum de ... lei. 
 
                      În ceea ce prive�te punctul de vedere potrivit c�ruia societatea 
contestatar� consider� c� : “organele vamale au invocat, f�r� nici o leg�tur� �i 
discern�mânt cu starea de fapt fiscal�, prevederile Legii 84 / 2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale art.9, alin. L , lit. e), coroborate cu 
cele ale art.10, lit.d) din Legea 345 / 2002 " , subliniem urm�toarele: 
 
                       - În cuprinsul Deciziei nr…./2007 �i Procesului verbal de control 
nr…./2007 nu au fost inserate prevederile Legii 84/2001, cu modific�rile  �i  
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complet�rile ulterioare. Organele de control vamale au invocat  în  cuprinsul 
celor doua acte  încheiate, pentru m�rfurile care constituie obiectul declara�iilor 
vamale nr. I …/2002 �i nr. I …/2002 prevederile legisla�ie aflate în vigoare la 
momentul efectu�rii opera�iunilor vamale, respectiv prevederile Legii 84/1995 �i 
prevederile art.9, alin.l, lit.e) coroborate cu cele ale art.10, lit.d) din Legea 
345/2002. 
 
                       De asemenea fa�� de punctul de vedere potrivit c�ruia societatea 
contestatar� consider�  c�:   „organele de control vamal, prin invocarea eronat� 
a prevederile art.148, pct l) din Legea 141 / 1997, stabilesc drepturile vamale 
constând în TVA (debit) în suma de … lei �i accesorii (dobânzi, 
penalitati,majorari) pentru neefectuarea pl�tii în suma totala de … lei, f�r� a 
preciza în sus�inere, în decizie, codul corect al m�rfurilor, regimul vamal �i 
temeiul de drept legal al încadr�rii din punct de vedere al na�terii obliga�iei 
fiscale privind TVA a m�rfurilor C�R�I DE POVE�TI, ce au f�cut obiectul 
declara�iilor vamale incriminate, încalcându-se astfel grav de c�tre organele de 
control vamal prin aceste omisiuni, prevederile art.43 din O.G. nr. 92 / 2003 
republicat�, Codul de procedur� fiscal�, Con�inutul �i motivarea actului 
administrativ fiscal MOTIVELE DE FAPT" �i „TEMEIUL DE DREPT" al actului 
administrativ fiscal” , men�ion�m urm�toarele: 
 
                       - Prevederile art.141, pct. (1) �i (2) din Legea nr. 141 / 1997 
precizeaz� urm�toarele: 
 
„ (1)  În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de 
import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor intr-un regim de admitere 
temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, datoria vamala ia 
na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale. 
   (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei vamale 
acceptate �i înregistrate.” 
 
                        - Prevederile art.148, pct.l) din Legea 141/1997 precizeaz� 
urm�toarele: 
 
 „Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza elementelor de 
taxare din momentul na�terii datoriei vamale''. 
 
                       - În baza acestor prevederi organele de control au stabilit 
momentul în care a luat na�tere datoria vamal� �i cuantumul acesteia. 
 
                      Referitor la punctul de vedere al societ��ii contestatare potrivit 
c�ruia:  „În ceea ce prive�te punctul „Codul m�rfurilor" din declara�ia vamal�, din 
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eroare comisionarul vamal a declarat codul m�rfurilor de la regimul vamal al 
m�rfurilor importate de c�tre unit��ile de înv���mânt. Opera�iunea de v�muire 
efectiva a fost controlata �i efectuata de c�tre organele vamale pentru m�rfurile 
C�R�I DE POVE�TI, conform m�rfurilor importate efectiv �i a documentelor 
legale de provenien�a a acestora." , preciz�m urm�toarele: 
 
                     - Prevederile art.39, pct.1) din Legea 141/1997 precizeaz� 
urm�toarele: 
 
 ,,Declararea m�rfurilor �i prezentarea lor pentru v�muire se fac de c�tre 
importatori, exportatori sau reprezentan�i ai acestora, prin depunerea unei 
declara�ii vamale în detaliu, informa scrisa....". 
 
                    - Prevederile art.40, din Legea 141/1997 precizeaz� urm�toarele: 
 
   “ Declara�ia vamala în detaliu semnata 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 vamala; 
b)-autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamala; 
c)-plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat. ” 
 
                    - Prevederile art.80, pct.1) din Regulamentul de aplicare a Codului 
Vamal al României aprobat prin H.G. 1114/2001 (act legislativ aflat în vigoare la 
momentul efectu�rii celor dou� opera�iuni vamale) precizeaz� urm�toarele: 
 
 „Comisionarul în vama este persoana juridica romana, constituita potrivit 
legii, care indeplineste, în numele �i pentru ter�e persoane, declararea 
m�rfurilor pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea �i alte 
opera�iuni vamale, precum �i prezentarea m�rfurilor declarate la controlul 
vamal �i achitarea la vama a drepturilor de import �i de export". 
                     
                     În baza prevederilor anterior precizate rezult� urm�toarele 
concluzii: 
                    - Pentru efectuarea importului m�rfurilor care constituie obiectul 
declara�iilor vamale nr. I …/2002 �i I …/2002, SC X SRL a apelat la serviciile 
unui comisionar în vama pentru a fi reprezentat� în rela�ia cu autoritatea 
vamal�, respectiv cu Biroul Vamal Deva. 
 
                   - Comisionarul în vam� a îndeplinit în numele SC X SRL 
opera�iunile de declarare a m�rfurilor prin depunerea declara�iilor vamale în 
detaliu, în forma scris� �i de prezentare a m�rfurilor pentru v�muire. 
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                  - Comisionarul în vam� este o persoan� juridic� român�, constituit� 
potrivit legii, care a îndeplinit în numele SC X SRL activit��ile anterior precizate. 
Acesta nu este autoritate vamal�, respectiv o autoritate investit� pentru 
aplicarea reglementarilor vamale �i nici nu o reprezint� pe aceasta. 
 
                 - SC X SRL �i-a asumat propria r�spundere în ceea ce prive�te 
exactitatea datelor înscrise în declara�iile vamale nr. I …/2002 �i I …/2002 �i 
implicit plasarea acestor m�rfuri sub regimul vamal solicitat. Rezult� c� 
declararea eronat� a regimului vamal de c�tre comisionarul vamal incumb� 
r�spunderea importatorului, respectiv a SC X SRL. 
 
                       În ceea ce prive�te sus�inerea societ��ii contestatare potrivit 
c�reia: „ dac� comisionarul vamal ar fi f�cut încadrarea corect� a c�r�ilor în 
codul m�rfurilor 4200-418, societatea TOT NU AR FI TREBUIT S� 
PL�TEASC� TVA, pentru c� �i pentru acest cod vamal TVA este ZERO, deci 
statul nu a fost cu nimic p�gubit la importurile în discu�ie”, aceasta nu poate fi 
luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât: 
 
                     - Plasarea m�rfurilor sub un anumit regim vamal se solicit� de 
c�tre importator. 
 
                     - În cazul celor dou� opera�iuni de import SC X SRL prin 
comisionarul vamal a solicitat regimul vamal 4000-062. Acest regim vamal 
(4000-062), declarat la importul m�rfurilor efectuate cu declara�iile vamale 
anterior precizate a scutit societatea importatoare, atât de la plata taxelor 
vamale cât �i de la plata TVA . 
 
                     - Regimul vamal 4200-418 la care face referire societatea 
contestatar� ar fi scutit societatea importatoare numai de la plata TVA . 
 
                     - Exceptarea de la plata taxelor vamale a fost acordata în baza 
încadrarii tarifare a m�rfurilor stabilit� prin Tariful vamal al României pe anul 
2002. 
 
                     - Deoarece SC X SRL nu este unitate de înv���mânt aceasta nu 
poate beneficia de scutire de la plata TVA pentru m�rfurile care au fost 
importate cu declara�iile vamale nr. I …/2002 �i I …/2002, regimul vamal corect 
fiind 4000-000, respectiv import de bunuri cu plata drepturilor de import. 
 
                       Fa�� de punctul de vedere al societ��ii contestatare potrivit c�reia: 
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 “Organul de control nu a motivat decizia de impunere pe baza de probe sau 
constat�ri proprii, �i nu a precizat temeiul de drept pe baza c�ruia a stabilit 
obliga�ia privind TVA", 
 
consider�m c� organele de control vamal au prezentat aceste aspecte în 
con�inutul celor dou�  acte la care face referire societatea contestatar�. 
 
 
                          În consecin��, fa�� de cele prezentate mai sus, pentru 
diferen�ele de drepturi vamale - taxa pe valoarea ad�ugat� -  în sum� de ...  
lei, contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat�. 
 
                      III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând: 
 
   ... lei – dobânzi aferente diferen�elor de drepturi vamale (TVA) ; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente diferen�elor de drepturi 
                       vamale (TVA) ; 
    ...lei – penalit��i de întârziere aferente diferen�elor de drepturi  
                           vamale (TVA) , 
 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� bugetului de stat 
accesorii aferente TVA, în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� 
petenta nu a adus nici un argument în sus�inerea acestui cap�t de cerere 
�i nu a prezentat motivele de drept �i dovezile pe care î�i întemeiaz� 
contesta�ia. 
 
                     Cu privire la aceast� sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
               În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 
„ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                       
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 

 
                   În mod legal, organele vamale au procedat la calculul 

dobânzilor, major�rilor de întârziere �i a penalit��iilor pentru nevirarea la termen 
a TVA: 

                 -  Calculul dobânzilor s-a f�cut în conformitate cu: art.115 �i 116 
din Codul de Procedur� Fiscal�, aprobat prin Legea 174/2004, H.G.67/2004 �i 
H.G. 784/2005 cu procentele aferente pentru fiecare zi de întârziere (începând cu 
data na�terii datoriei vamale, 18.06.2002 respectiv 19.09.2002  pân�  la data de 
31.12.2005), dobânzile de întârziere la diferentele de drepturi vamale (TVA) 
fiind în cuantum de ... lei. 

 
               - Calculul major�rilor de întârziere s-a f�cut în conformitate cu Legea 

210/2005 privind aprobarea O.G. 20/2005 pentru modificarea �i completarea O.G. 
92/2003, republicat�, cu procentul de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu data de 01.01.2006 pân� la data de 12.06.2007 data încheierii 
prezentului proces verbal de control, major�rile de întârziere la diferen�ele de 
drepturi vamale (TVA) fiind în cuantum de ... lei. 

 
                  - Calculul penalit��ilor de întârziere s-a f�cut în conformitate cu 

art. 115 �i art. 121 din O.G. 92/2003, republicat� privind Codul de Procedur� 
Fiscal� aprobat prin Legea 174/2004 �i art. I pct.3, art. 13' din O.G. 26/2001 
pentru modificarea O.G. 11/1996 (intrat în vigoare în data de 01.10.2001) cu 
procentul de 0,5%, respectiv Legea 210/2005, cu procentul de 0,6 % pentru 
fiecare luna �i/sau pentru fiecare frac�iune de luna de întârziere, începând cu data 
de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora (...2002, respectiv ...2002), pân� la 
data de ....2005, penalit��ile de întârziere la diferen�ele de drepturi vamale (TVA) 
fiind în cuantum de … lei. 
 
 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu invoc� 
prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de calcul a 
dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i aplicat�, 
data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea produselor 
dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile de întârziere �i 
cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de 
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dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la 
motivele prin care aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
 
 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... 
lei reprezentând: 
 
   ... lei – dobânzi aferente diferen�elor de drepturi vamale (TVA) ; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente diferen�elor de drepturi 
                       vamale (TVA) ; 
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente diferen�elor de drepturi  
                           vamale (TVA) , 
 
 
 
                      III.3 Referitor la cap�tul de cerere privind suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2007 pentru suma de ... lei, 
reprezentind obliga�ie fiscala privind TVA, debit �i accesorii, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor se poate investi cu 
analiza pe fond a acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care suspendarea 
execut�rii actului administrativ fiscal nu intr� în competen�a sa  material� 
de solu�ionare.  
 
 
                       În fapt, prin contesta�ie, petenta solicit� �i suspendarea execut�rii 
Deciziei de impunere nr. .../2007 pentru suma de ... lei, reprezentind obliga�ie 
fiscala privind TVA, debit �i accesorii. 
 
                       În drept, art. 215 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
 
„ART. 215 Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
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modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, 
dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o 
cau�iune de pân� la ... lei.” 
 
                        Având în vedere aceste dispozi�ii ale legii, solicitarea petentului 
de suspendare a execut�rii actului atacat intra sub inciden�a prevederilor Legii 
nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 
                        Prin urmare, contesta�ia petentei va fi respins� ca inadmisibil� 
pentru acest cap�t de cerere. 
 
                  Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul ORDINULUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  art. 214, art.215 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, Republicat�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art. 1 – Respingerea ca neîntemeiat�  a contesta�iei formulat� 
de  SC X SRL pentru diferen�ele de drepturi vamale - taxa pe valoarea 
ad�ugat�, în sum� de ...  lei.         
 
 
                    Art. 2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a 
contesta�iei formulat� de  SC X SRL pentru suma de ... lei reprezentând: 
   ... lei – dobânzi aferente diferen�elor de drepturi vamale (TVA) ; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente diferen�elor de drepturi 
                       vamale (TVA); 
     ... lei – penalit��i de întârziere aferente diferen�elor de drepturi  
                       vamale (TVA). 
 
                    Art. 3 – Respingerea ca inadmisibil� a cap�tul de cerere 
privind suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2007 pentru 
suma de ... lei, reprezentind obliga�ie fiscala privind TVA, debit �i 
accesorii. 
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                        Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 


