ROMÂNIA - Ministerul Economiei i Finan elor
AGEN IA NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Direc ia General a Finan elor Publice Cara -Severin
SERVICIUL SOLU IONARE CONTESTA II

DECIZIA NR
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC X,
înregistrat la Direc ia Jude ean Pentru Accize i Opera iuni Vamale
Cara -Severin sub nr.
Serviciul Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei Generale a Finan elor
Publice , a fost sesizat de Direc ia Jude ean Pentru Accize i Opera iuni Vamale
prin adresa nr., înregistrat la D.G.F.P. Cara -Severin sub nr., asupra contesta iei
formulat de SC X SRL, cu sediul în , str….., jude ul...
Obiectul contesta iei, îl constituie Decizia pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de organele vamale nr./24.10.2007.
Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite
de organele vamale nr., a avut la baz constat rile cuprinse în procesul verbal de
control nr.
Împotriva Decizei pentru regularizarea
situa iei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr./24.10.2007, SC X SRL, depune
contesta ie la Direc ia Jude ean Pentru Accize i Opera iuni Vamale , înregistrat
sub nr.
Contestatia este depus în termenul legal prev zut de art.207(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat .
Contestatoarea formuleaz contesta ie pentru suma total de lei (datorie
vamal lei i lei major ri de întârziere aferente datoriei vamale), iar prin Decizia
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de organele
vamale nr. s-au stabilit obliga ii suplimentare in sum total de lei, compus din
drepturi de import stabilite suplimentar în sum de lei reprezentând :
- taxe vamale
lei
- comision vamal
lei
- accize
lei
- taxa pe valoarea ad ugat
lei
i obliga ii fiscale accesorii în sum de lei, reprezentând
- major ri de întârziere taxe vamale
lei
- major ri de întârziere comision vamal
lei
- major ri de întârziere accize
lei
- major ri de întârziere tax pe valoare ad ugat lei
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul DGFP , prin adresa nr. a cerut
contestatoarei s precizeze care este suma corect care face obiectul contesta iei.
Ca r spuns la acest solicitare SC X SRL, prin adresa nr ,înregistrat la
DGFP sub nr, precizeaz c suma corect contestat , este de lei.
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Constatând c , în spe , sunt îndeplinite dispozi iile art.205 i art.209, alin.1,
lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Serviciul
Solu ionare Contesta ii, din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice , este
legal investit s se pronun e asupra contesta iei formulat de S.C. X SRL .
I. Prin contesta ia înregistrat la Direc ia Jude ean Pentru Accize i
Opera iuni Vamale, contestatorul solicit
desfiin area “Deciziei pentru
Regularizarea Situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal”
nr…./24.10.2007, emis de c tre Direc ia Jude ean Pentru Accize i Opera iuni
Vamale , precum i exonerarea de la plata debitului restant în suma de lei i
major ri de întarziere în sum de lei, invocând urm toarele motive:
Contestatoarea a achizi ionat produse din Germania, de la firma , în valoare
total EUR conform facturilor fiscale : nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR;
nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de
EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de ; nr. în sum de
EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în suma de EUR; nr. în sum
de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în
sum de EUR.
Cu ocazia importului contestatoarea a completat Declara iile Vamale de
Import în detaliu :
nr.I/12.03.2004;nr.I/21.04.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/14.06.2004;nr.I/
23.07.2004;nr.I/30.08.2004;nr.I/17.09.2004;nr.I/21.10.2004;nr.I/04.02.2005;nr.I/21.0
2.2005;nr.I/01.04.2005;nr.I/03.05.2005;nr.I/23.06.2005,nr.I1/22.08.2005;nr.I/23.09.2
005;nr.I/17.10.2005;nr.I/28.10.2005, beneficiind de facilitatea ,,acordarea regimului
preferen ial’’- acordarea de preferin e tarifare pentru bunuri originare din comunitate
- ce const în scutirea de la plata taxelor vamale aferente transporturilor efectuate
pe baza facturilor fiscale sus men ionate.
Contestatorul precizeaz c la importul produselor de la societatea Y a
beneficiat de prevederile Protocolului nr.4 din 2001, art.16 i art.21.Societatea
exportatoare a întocmit “declara ia pe factur ”, prin reprezentantul s u legal pe
propria r spundere, iar transporturile nu au dep it valoarea de 6000 Euro.
Totodat , contestatoarea subliniaz c Direc ia Jude ean pentru Accize i
Opera iuni vamale a efectuat verificarea ‘’a posteriori’’ i au emis Decizia pentru
Regularizarea Situa iei privind obliga iile de plat suplimentare stabilite de controlul
vamal nr., în urma r spunsului primit de la autoritatea vamal german prin adresa
nr., care precizeaz c m rfurile enumerate în dovezile preferen iale, nu sunt
m rfuri de provenien - în sensul acordului România-CE.
În sus inerea cauzei contestatoarea mai arat c , în urma discu iilor
purtate cu reprezentan ii societ ii exportatoare, respectiv Y rezult c acesteia nu i
s-a solicitat nici o informa ie de c tre autoritatea vamal german , de i conform
art.21, pct.3 din Protocolul 4, aceasta trebuie s prezinte, în orice moment, la
cererea autorita ilor vamale a rii exportatoare, toate documentele necesare care
dovedesc caracterul originar al produselor în cauz , precum i îndeplinirea
celorlalte condi ii stipulate în acest protocol.
Contestatoarea sus ine c , de i societatea exportatoare avea obliga ia s
p streze cel pu in trei ani documentele probatorii (declara ia pe factur ) conform
prevederilor art.28, pct.2 din Protocolul 4 , autoritatea vamal german nu-i solicit
o astfel de dovad , dar emite adresa nr., în baza c reia autoritatea vamal din
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România stabile te în sarcina SC X SRL o datorie vamal de plat suplimentar în
cuantum de lei, aferent importurilor realizate în anii 2004 i 2005.
De asemenea contestatoarea invoc în sus inerea cauzei prevederile art.27
si art.28 din Protocolul nr.4/2001 unde se stipuleaz c , documentele folosite în
scopul de a se dovedi c produsele acoperite de o declara ie pe factur pot fi
considerate produse originare din Comunitate “pot consta inter alia” din
urm toarele :
‘’a) dovada direct a opera iunilor realizate de c tre exportator sau furnizor
pentru a ob ine bunurile in cauz , con inute, de exemplu, în conturile sale sau in
contabilitatea sa intern ;
b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite,
emise sau întocmite în Comunitate sau in România, atunci când aceste documente
sunt folosite conform legisla iei na ionale’’
Argumenta ia juridic a contestatorului: art.205, art.206 i art.207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat i Protocolul nr.4 ratificat
prin O.U.G. 192/2001 .
II. Organele vamale din cadrul Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni
Vamale Cara Severin au efectuat controlul opera iunilor de punere în liber
circula ie a m rfurilor,la care au fost depuse declara iile vamale în detaliu:
nr.I/12.03.2004;nr.I/21.04.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/14.06.2004;nr.I/
23.07.2004;nr.I/30.08.2004;nr.I/17.09.2004;nr.I/21.10.2004;nr.I/04.02.2005;nr.I/21.0
2.2005;nr.I/01.04.2005;nr.I/03.05.2005;nr.I/23.06.2005;nr.I/22.08.2005;nr.I/23.09.20
05;nr.I/17.10.2005;nr.I/28.10.2005.
În conformitate cu prevederile art.32, pct.2 din Protocolul 4 Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale a procedat la verificarea ulterioar
a dovezii de origine, returnând autorit ilor vamale din ara exportatoare dovezile de
origine(facturile con inând declara ia pe factur ) emise de c tre societatea Y.
Titularul opera iunii respectiv SC X SRL a introdus în ar bunuri conform facturilor
externe: nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în
sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR;
nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de
EUR; nr. în sum de EUR; nr. în suma de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum
de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr.1 în sum de EUR emise
de c tre exportator .
Prin adresa Autorit ii Na ionale a V milor nr. înregistrat la Direc ia
Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale sub nr., se aduce la cunostin a
organelor vamale faptul c , autoritatea vamal german nu confirm originea
preferen ial a bunurilor acoperite de facturile enumerate mai sus.
Exportatorul, în toate cele trei cazuri, a întocmit ‘’declara ia pe factur ’’ în
sensul prevederilor art.21 paragraful 1 lit.b) din Protocolul 4 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, ratificat
prin O.U.G. nr.192/27.12.2001 .
Pentru bunurile introduse în vederea punerii în liber circula ie, titularul
opera iunii a depus declara iile vamale în detaliu, la care au fost înscrise în rubrica
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36 ‘’Preferin e’’ codul ,,01’’ reprezentând acordarea de preferin e tarifare pentru
bunuri originare din Comunitate.
În temeiul prevederilor legale mai sus men ionate, organele vamale au
întocmit Procesul Verbal de control nr. în baza caruia s-a emis “Decizia pentru
Regularizarea Situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal”
nr. stabilind în sarcina contestatorului o datorie vamal în sum total de lei.
III. Luând în considerare constat rile organelor vamale, motivele invocate de
contestator, documentele existente la dosarul cauzei coroborate cu prevederile
actelor normative în vigoare în perioada verificat , se re in urm toarele :
Cauza supus solu ionarii este dac contestatoarea datora sumele
stabilite în sarcina sa, în condi iile în care în urma controlului ulterior
organele vamale au constatat c aceasta a beneficiat eronat de tratament
tarifar preferen ial pentru produse care nu sunt originare în sensul
Protocolului nr.4 al acordului România-UE
În fapt, SC X SRL Re i a a introdus în ar bunuri conform facturilor externe:
nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de
EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum
de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în
sum de EUR; nr. în suma de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR;
nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR; nr. în sum de EUR ,emise de
societatea Y, Germania.
Pentru bunurile introduse au fost depuse, prin reprezentant, declara iile
vamale în detaliu:
nr.I/12.03.2004;nr.I/21.04.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/27.05.2004;nr.I/14.06.2004;nr.I2
3.07.2004;nr.I/30.08.2004;nr.I/17.09.2004;nr.I/21.10.2004;nr.I/04.02.2005;nr.I/21.02
.2005;nr.I/01.04.2005;nr.I/03.05.2005;nr.I/23.06.2005;nr.I/22.08.2005;nr.I/23.09.200
5;nr.I/17.10.2005;nr.I/28.10.2005,
Exportatorul a întocmit ,,declara ia pe factur ’’ în sensul prevederilor art.21,
alin.1, lit.b) din Protocolul 4 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, ratificat prin O.U.G. nr.192/27.01.2001
Ulterior, Autoritatea National a V milor, prin adresa nr. înregistrat la
Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale sub nr. a comunicat faptul
c în urma verific rii ‘’a posteriori’’ administra ia vamal german nu confirm
originea preferen ial a bunurilor acoperite de facturile men ionate mai sus. Direc ia
Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale comunic prin adresa inregistrat la
Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale sub nr., r spunsul
administra iei vamale germane.
Organele vamale din cadrul, Direc iei Jude eane pentru Accize i Opera iuni
Vamale în conformitate cu prevederile art.32 din Protocolul referitor la definirea
no iunii de ‘’produse originare’’ ratificat prin Ordonan a de Urgen a 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, si Comunit ile Europene i
statele membre ale acestora, pe de alt parte, au întocmit Procesul Verbal de
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control nr., în baza caruia s-a emis Decizia pentru Regularizarea Situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr., stabilind în sarcina
contestatorului o datorie vamal în sum total de lei reprezentând :
- lei - taxe vamale
- lei – comision
- lei - accize
- lei - taxa pe valoarea ad ugat
- lei - major ri de întârziere aferente drepturilor vamale
În drept, sunt aplicabile prevederile art.51, alin(1)
86/2006 privind Codul Vamal al României, care precizeaz :

i art.55 din Legea

“ART. 51
(1) M rfurile originare dintr-o ar sunt acele m rfuri ob inute în întregime sau
produse în acea ar .
ART. 55
Regulile i formalit ile necesare pentru determinarea originii preferen iale a
m rfurilor sunt cele stabilite în acordurile i conven iile interna ionale la care
România este parte”.
completate cu cele ale art.16 si art.21 din Protocolul referitor la definirea no iunii
de ‘’produse originare’’ i metodele de cooperare administrative, anex la Acordul
European instituind o asociere între Romania, pe de o parte, i Comunit ile
Europene i statele membre ale acestora, pe de alt parte, ratificat prin 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, si
Comunit ile Europene si statele membre ale acestora, pe de alt parte, aprobat
prin Legea nr.151/2002 care stipuleaz urm toarele la:
‘’Dovada originii
ART. 16
Condi ii generale
1. Produsele originare din Comunitate beneficiaz la importul în România i
produsele originare din România beneficiaz la importul în Comunitate de
prevederile acordului, prin prezentarea:
a) fie a unui certificat de circula ie a m rfurilor EUR 1, […]
b) fie, in cazurile mentionate la art. 21 paragraful 1, a unei declara ii, al c rei
text figureaz în anexa nr. IV, data de exportator pe o factur , pe o not de
livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauz ,
suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumit în cele ce
urmeaz declara ie pe factur ).
Cu privire la conditiile pentru întocmirea unei declara ii pe factur , art.21 din
Protocolul mai sus men ionat stipuleaz :
ART.21
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1. Declara ia pe factur la care se face referire la art. 16 subparagraful 1. b)
poate fi întocmit :
a) de c tre un exportator autorizat in sensul art. 22;
b) de c tre un exportator pentru orice transport constând in unul sau mai multe
colete con inând produse originare a c ror valoare total nu depa e te 6.000 Euro.
2. O declara ie pe factur poate fi intocmit dac produsele în cauz pot fi
considerate produse originare din Comunitate, din România sau dintr-una dintre
rile la care se face referire la art. 4 si dac îndeplinesc celelalte condi ii stipulate
în acest protocol.
3. Exportatorul care întocmeste o declara ie pe factur trebuie s prezinte, în
orice moment, la cererea autorit ilor vamale ale
rii exportatoare, toate
documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauz ,
precum i îndeplinirea celorlalte condi ii stipulate în acest protocol.
În spe , contestatorul a beneficiat de tratament tarifar favorabil, în baza
declara iei exportatorului de pe facturile externe, care constituie dovada de origine
pentru produsele importate de acesta.
În situa ia în care are suspiciuni, în ceea ce prive te dovezile de origine
prezentate de contestatoare, autoritatea vamal român are posibilitatea s
declan eze procedura de control ‘’ a posteriori’’, conform prevederilor art.32 din
Protocolul 4 privind definirea no iunii de ‘’produse originare’’ i metodele de
cooperare administrative, ratificat prin O.U.G. 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 aprobat prin Legea 151/2002 unde se stipuleaz 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 tura cu autenticitatea acestor documente, cu caracterul originar al
produselor în cauza 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 si factura, dac
a fost prezentat , declara ia pe factura sau o copie de pe documente autorit ilor
vamale ale rii exportatoare, indicând, 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 în dovezile de origine sunt incorecte, vor fi
transmise ca dovad a cererii de verificare.
3. Verificarea este efectuat de catre autoritatile 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
corespunzator.(…)’’
În spe , sunt aplicabile i prevederile art.100, alin .(1), alin.(2) alin.(3) i
alin.(5) din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, unde se prevede
c :
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‘’(1) Autoritatea vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului,
într-o perioad de 5 ani de la acordarea liberului de vam , s modifice declara ia
vamal .
(2) În cadrul termenului prevazut la alin. (1), autoritatea vamal verific orice
documente, registre si eviden e referitoare la m rfurile v muite sau la opera iunile
comerciale ulterioare în leg tura cu aceste marfuri. Controlul se poate face la sediul
declarantului, al oric rei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de
vedere profesional in opera iunile men ionate sau al oric rei alte persoane care se
afl în posesia acestor acte ori de ine informatii în leg tura cu acestea.
(3) Când dup reverificarea declara iei sau dup controlul ulterior rezult ca
dispozi iile care reglementeaz regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza
unor informa ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal ia m suri pentru
regularizarea situa iei, inând seama de noile elemente de care dispune.
[…]
(5) În cazul în care se constat c a luat nastere o datorie vamal sau c au fost
sume pl tite în plus, autoritatea vamal ia m suri pentru încasarea diferen elor în
minus sau rambursarea sumelor pl tite în plus, cu respectarea dispozi iilor legale’’.
coroborate cu dispozi iile art.77 din Ordinul nr. 7.521/10 iulie 2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii i controlului
vamal ulterior emis de vicepresedintele Agen iei Na ionale de Administrare fiscal ,
unde se precizeaz :
‘’(1) În situa iile în care dup verificarea declara iilor vamale sau dupa controlul
ulterior rezult c dispozi iile care reglementeaz regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa ii inexacte ori incomplete, iar autoritatea vamal
trebuie s ia masuri pentru regularizarea situa iei, organul de control dispune sau
propune m suri inând seama de noile elemente consemnate în procesul-verbal de
control.
(2) În aceste cazuri se vor avea în vedere prevederile art. 100 din Legea nr.
86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, prin care se stipuleaz c organele de
control vamal sunt îndrituite s constate diferen e de datorie vamal sau alte taxe i
impozite datorate în cadrul opera iunilor vamale i s ia m suri pentru încasarea
diferen elor în minus ori s propun restituirea celor care au fost încasate în plus,
cu respectarea dispozi iilor legale.’’
Luând în considerare prevederile legale mai sus men ionate, se re ine c
autorit ile vamale au dreptul de a verifica ulterior acord rii liberului de vam
operatiunea în cauz , verificând orice documente, registre, eviden e referitoare la
m rfurile v muite.
Astfel, în cazul în care se constat , pe baza documentelor i informa iile
furnizate între autorit ile vamale, c acordarea regimului preferen ial a fost
neîntemeiat , obliga ia autorita ilor vamale este de a lua masuri privind recuperarea
datoriei vamale prin întocmirea de acte constatatoare.
Având în vedere cele de mai sus, se re ine c organele vamale ale Direc iei
Jude eane Pentru Accize i Opera iuni Vamale au procedat corect i în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, la calcularea de drepturi vamale
restante în sum total de lei (taxe vamale= lei, comision= lei, accize= lei TVA=
lei), astfel încât contesta ia pentru acest cap t de cerere urmeaza a fi respins ca
neântemeiat .
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În contextul reglement rilor legale referitoare la calculul major rilor de
întârziere stipulate în O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal ,
republicat , a principiului de drept ‘’accesoriul urmeaz principalul’’, organele de
control vamal au procedat corect la stabilirea major rilor de întârziere aferente
drepturilor vamale, în sum de lei, contesta ia formulat de SC X SRL , pentru
acest cap t de cerere, urmând a fi respins , ca neântemeiat .
Pentru considerentele men ionate în cuprinsul deciziei i în temeiul la art.51
alin(1), art.55, art.100 alin.(1), (2), (3) i (5) din Legea 86/2006 privind Codul Vamal
al Romaniei, art.16, art.17, art.32 din Protocolul 4 privind definirea no iunii de
‘’produse originare’’ i metodele de cooperare administrative, ratificat prin
Ordonan a de urgen a Guvernului nr.192/2001 aprobat prin Legea 151/2002,
art.77 din Ordinul nr.7.521/2006 al vicepresedintelui Agen iei Nationale de
Administrare Fiscal , pentru aprobarea Normele metodologice privind realizarea
supravegherii i controlul vamal ulterior, art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal republicat , se:
DECIDE
Respingerea ca neântemeiat a contesta iei depuse de cãtre S.C. X SRL ,
împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. emis de, Direc ia Jude ean Pentru Accize i
Opera iuni Vamale pentru suma total de lei reprezentând :
- lei - taxe vamale
- lei – comision
- lei - accize
- lei - taxa pe valoarea ad ugat
- lei - major ri de întârziere aferente drepturilor vamale
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i
poate fi atacat , conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la Tribunal
DIRECTOR EXECUTIV,
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I.L./4ex
27.12.2007
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