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DECIZIA NR. _11____ 
din ______07.01.2010__ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
.............................. 

din municipiul R�d�u�i, str. …………….., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ………. din ………….. 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 
de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava prin adresa nr. 
…………., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ……………, cu privire la contesta�ia formulat� de .............................., cu 
domiciliul în municipiul R�d�u�i, str. …………., jude�ul Suceava. 

 
.............................. contest� m�surile stabilite prin Deciziile pentru 

regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
.............................. �i nr. .............................., întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, privind suma total� de .............................., 
reprezentând: 

 
•    .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ............................... 
 

Contesta�ia formulat� a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. .............................., cu sediul în municipiul R�d�u�i, str. 
…………………, jude�ul Suceava, contest� m�surile stabilite prin Deciziile 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. .............................. �i nr. .............................., întocmite de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, privind suma 
total� de .............................., reprezentând: 

 
•    .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•   .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ............................... 
 
În contesta�ia depus� petenta afirm� c�, prin deciziile atacate, s-au stabilit 

în sarcina sa obliga�ii fiscale datorate în sum� de .............. �i respectiv .............., 
reprezentând diferen�e de drepturi vamale rezultate prin încadrarea tarifar� gre�it� a 
produsului „c�zi din plastic cu hidromasaj” la importul efectuat la data de 18.09.2007 
�i cel din 04 februarie 2008, prin Biroul Vamal Constan�a – Sud Agigea. 

Petenta consider� c� stabilirea celor dou� sume suplimentare este nelegal� 
deoarece, în ceea ce prive�te importul din data de 18.09.2007, cu Declara�ia vamal� 
nr. .............., societatea sus�ine c� încadrarea tarifar� la acel moment s-a facut corect, 
iar în declara�ie nu se face referire la articolul ”cad� cu hidromasaj”, a�a dup� cum 
rezult� din Procesul verbal de control. Contestatoarea men�ioneaz� c�, în realitate, 
este vorba de „panouri pentru du� din material plastic”, iar încadrarea dat� la 
momentul importului este corect�, respectiv 39.22.90.00. Încadrarea tarifar� indicat� 
de organul de control se refer� la alte produse, repectiv c�zi de baie, c�zi de du�. 

În ceea ce prive�te importul din data de 04.02.2009, efectuat cu declara�ia 
vamal� nr. .............., societatea sus�ine c� �i în acest caz încadrarea tarifar� s-a f�cut 
corect, a�a cum prevede �i Decizia nr. 2008 din 4 decembrie 2001, privind punerea în 
aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul 
Sistemului armonizat din cadrul Organiza�iei Mondiale a V�milor, actualizat� prin 
aducerile la zi nr. 1-29. 
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Contestatoarea precizeaz� c� încadrarea tarifar� este gre�it�, întrucât se 
refer� la alte produse, respectiv c�zi de baie, c�zi de du�. 

Aceasta sus�ine c� în Culegerea de avize de clasificare emise de Comitetul 
Sistemului Armonizat din cadrul Organiza�iei Mondiale a V�milor, la codul 90.19.10, 
pct. 1 se dau explica�ii referitoare la aparat de hidromasaj �i se spune c� este format 
din mai multe componente, inclusiv o cad� din material plastic, cu un anumit num�r 
de tuburi ajustabile, un dispozitiv de hidromasaj, o cutie de comand�, sistem de 
filtrare, etc.. 

Petenta precizeaz� c� încadr�rile tarifare în cele dou� declara�ii în discu�ie 
s-a f�cut corect de c�tre Vama Constan�a – Sud Agigea, cu atât mai mult cu cât 
vame�ii de la aceast� unitate de vam� au avut posibilitatea �i au examinat produsele �i 
încadrarea tarifar�. 

Societatea consider� c� obligarea acesteia de a achita aceste diferen�e 
tarifare este incorect� �i în consecin��, solicit� admiterea contesta�iei �i anularea 
deciziilor atacate. 
 

II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
prin Deciziile pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. .............................. �i nr. .............................., a 
calculat drepturile vamale de import pentru importurile efectuate de 
.............................. în data de 18.09.2007 �i în data de 04.02.2008, stabilind c� 
acestea se încadreaz� în alte coduri tarifare, �i a constatat c� societatea 
datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma total� de .............................., 
reprezentând taxe vamale, TVA �i major�ri de întârziere aferente. 

 
Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 

stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. .............., emis� de 
Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „cad� cu hidromasaj” a fost 
stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa vamal� este 0%, 
deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� este 6,5 %.  

În consecin��, organul vamal recalculeaz� drepturile de import pentru 
importul efectuat de societate �i stabile�te suplimentar în sarcina acesteia un debit în 
sum� total� de .............., din care .............................. – taxe vamale, 
.............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, 
.............................. – TVA �i .............................. – major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 

stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. .............., emis� de 
Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „c�zi din plastic cu 
hidromasaj” a fost stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa 
vamal� este 0%, deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� 
este 6,5 %. 
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În consecin��, organul vamal recalculeaz� drepturile de import pentru 
importul efectuat de societate �i stabile�te suplimentar în sarcina acesteia un debit în 
sum� total� de .............., din care .............................. – taxe vamale, 
.............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, 
.............................. – TVA �i .............................. – major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor  la  suma total� contestat�  de  ..............................,  din care 
.............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. .............................., 
.............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite prin 
Decizia nr. .............................., .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. 
.............................., .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, 
stabilite prin Decizia nr. .............................., .............................. – taxe vamale, 
stabilite Decizia nr. .............................., .............................. – major�ri de 
întârziere aferente taxelor vamale, stabilite prin Decizia nr. .............................., 
.............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. .............................., 
.............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin Decizia 
nr. .............................., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� pentru importul din China a unor 
c�zi cu hidromasaj �i a unor c�zi din plastic cu hidromasaj, .............................. 
datoreaz� taxe vamale, TVA �i major�ri de întârziere aferente, în condi�iile în 
care Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava constat� 
c� importurile respective trebuiau încadrate la codul tarifar 39.22.10.00 �i nu la 
90.19.10.90, a�a cum au fost importate bunurile. 

 
În fapt, prin Raportul nr. .............., înregistrat la Direc�ia Regional� pentru 

Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, având ca scop verificarea opera�iunilor vamale de 
liber� punere în circula�ie efectuate de agen�ii economici din Regionala Vamal� Ia�i 
(6 jude�e) s-au f�cut o serie de verific�ri, printre care �i cea privind încadrarea tarifar� 
a produsului „c�zi de baie cu hidromasaj” �i a produsului „cabin� du� cu hidromasaj”, 
importate de ............................... 

Prin adresa nr. .............., Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i – Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal� dispune efectuarea de verific�ri 
la societate �i întocmirea documentelor specifice (proces-verbal de control, �i decizia 
pentru regularizarea situa�iei), pe motiv c� la importurile efectuate s-au încadrat 
produsele la pozi�ia tarifar� 90.19.10.90, cu exceptare de taxe vamale, în loc s� se 
încadreze la pozi�ia 39.22.10.00 care prevede o tax� vamal� de 6,5 %. 

Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. .............., emis� de 
Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „cad� cu hidromasaj” a fost 
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stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa vamal� este 0%, 
deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� este 6,5 %.  

În consecin��, organul vamal recalculeaz� drepturile de import pentru 
importul efectuat de societate �i stabile�te suplimentar în sarcina acesteia un debit în 
sum� total� de .............., din care .............................. – taxe vamale, 
.............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, 
.............................. – TVA �i .............................. – major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 

stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. .............., emis� de 
Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „c�zi din plastic cu 
hidromasaj” a fost stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa 
vamal� este 0%, deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� 
este 6,5 %. 

În consecin��, organul vamal recalculeaz� drepturile de import pentru 
importul efectuat de societate �i stabile�te suplimentar în sarcina acesteia un debit în 
sum� total� de .............., din care .............................. – taxe vamale, 
.............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, 
.............................. – TVA �i .............................. – major�ri de întârziere aferente 
TVA. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

• în Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene 25 martie 1957 – Versiunea 
consolidat� a Tratatului de instituire a Comunit��ii Europene, publicat în 
Jurnalul Oficial C 325 din 24 decembrie 2002, care la art. 4 �i art. 10 
stipuleaz� c�: 

 
ART. 4 
„1. În scopul celor enun�ate în art. 2, printre activit��ile statelor 

membre �i ale Comunit��ii se va reg�si, dup� cum se prevede în acest tratat �i în 
conformitate cu programul prezentat aici, adoptarea unei politici economice 
care se va baza pe o strâns� coordonare a politicilor economice ale statelor 
membre, privind pia�a intern� �i definirea obiectivelor comune, �i care va fi 
condus� în conformitate cu principiul unei economii de pia�� deschise în care 
exist� o concuren�� liber�. 

[…]”. 
 
ART. 10 
„Statele membre vor lua m�surile necesare, generale sau particulare, 

pentru a asigura îndeplinirea obliga�iilor care decurg din acest tratat sau care 
rezult� din ac�iunile întreprinse de institu�iile Comunit��ii. Acestea vor facilita 
îndeplinirea sarcinilor Comunit��ii. 
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Acestea se vor ab�ine s� ia m�suri care ar putea periclita atingerea 
obiectivelor acestui tratat”. 

 
Din aceste texte de lege se re�ine c� statele membre ale Comunit��ii 

Europene au obliga�ia de a lua toate m�surile necesare pentru îndeplinirea obliga�iilor 
care decurg din acest tratat. Astfel, aceste state, printre care �i România începând cu 
data de 01 ianuarie 2007, au avut obliga�ia de a adopta o politic� economic� care s� 
se bazeze pe o strâns� coordonare cu politicilor economice ale statelor membre, 
privind pia�a intern� �i definirea obiectivelor comune. 

Prin urmare, începând cu 01 ianuarie 2007, România a trebuit s�-�i 
adapteze toate politicile, inclusiv cea comercial� la nivelul �i condi�iile politicilor 
stabilite la nivel comunitar. 

Astfel, Codul Fiscal �i Codul Vamal, împreun� cu toate actele normative ce 
constituie legisla�ie în domeniul fiscal �i vamal au fost modificate �i adaptate la 
reglement�rile comunitare. De asemenea, începând cu aceast� dat�, România a 
adoptat �i Tariful Vamal Comun. 
 

Prin Raportul nr. .............., înregistrat la Direc�ia Regional� pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale Ia�i, având ca scop verificarea opera�iunilor vamale de liber� 
punere în circula�ie efectuate de agen�ii economici din Regionala Vamal� Ia�i (6 
jude�e) s-au f�cut o serie de verific�ri, printre care �i cea privind încadrarea tarifar� a 
produsului „c�zi de baie cu hidromasaj” �i a produsului „cabin� du� cu hidromasaj”, 
importate de societate. 

Prin adresa nr. .............., Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i – Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal� dispune efectuarea de verific�ri 
la societate �i întocmirea documentelor specifice (proces-verbal de contro, �i decizia 
pentru regularizarea situa�iei), pe motiv c� la importurile efectuate s-au încadrat 
produsele la pozi�ia tarifar� 90.19.10.90, cu exceptare de taxe vamale, în loc s� se 
încadreze la pozi�ia 39.22.10.00 care prevede o tax� vamal� de 6,5 %. 

Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. .............., emis� de 
Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „cad� cu hidromasaj” a fost 
stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa vamal� este 0%, 
deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� este 6,5 %.  

Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. .............................., DJAOV Suceava constat� c� 
pentru m�rfurile importate din China cu declara�ia vamal� nr. ............../04.02.2008, 
emis� de Biroul Vamal Constan�a Sud – Agigea, pentru produsul „c�zi din plastic cu 
hidromasaj” a fost stabilit� eronat încadrarea tarifar� 90.19.10.90.00, la care taxa 
vamal� este 0%, deoarece încadrarea corect� este 39.22.10.00, la care taxa vamal� 
este 6,5 %. 
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La baza verific�rilor anterior prezentate a stat Tariful Vamal Comun 
adoptat de România începând cu data la care a devenit membr� a Comunit��ii 
Europene, data de 01 ianuarie 2007. 

La baza Tarifului Vamal Comun st� Regulamentul Consiliului nr. 2658/87 
din 23 iulie 1987 privind tariful �i nomenclatura statistic� �i Tariful vamal comunitar 
(publicat în Jurnalul Oficial L256 din 07.09.1987), cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Cele dou� componente ale Tarifului vamal comun sunt: taxele vamale �i 
nomenclatorul tarifar (care se refer� la: Sistemul Armonizat de Descriere �i de 
Codificare a M�rfurilor (SH) – acest Nomenclator are 10241 pozi�ii, regrupate în 21 
sec�iuni, 97 capitole, la care se adaug� alte dou� capitole rezervate uzului na�ional �i 
Nomenclatorul combinat (NC) care include Sistemul Armonizat plus înc� dou� 
subpozi�ii, rezultând un cod detaliat, cu opt cifre, reprezentând 9500 pozi�ii). NC 
corespunde exigen�elor comer�ului intra-comunitar �i exporturilor ��rilor comunitare 
c�tre restul lumii. 

Nomenclatura combinat� (NC) constituie nomenclatorul de baz� pentru 
Tariful Vamal Comun, precum �i pentru întocmirea statisticilor de comer� al 
comunit��ii cu ��ri ter�e (EXTRASTAT), dar �i pentru întocmirea statisticilor de 
comer� între Statele Membre (INTRASTAT). 

Codul NC dat de Nomenclatura combinat� este prev�zut �i de Codul 
fiscal la art. 163 lit. i: 

 
ART. 163 
„Defini�ii 
În în�elesul prezentului titlu, se vor folosi urm�toarele defini�ii: 
[…] 
i) codul NC reprezint� pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul 

tarifar, conform Nomenclaturii combinate din Tariful vamal comun valabil în 
anul anterior anului în curs; 

[…]”. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al 

Consiliului din 23 iulie 1987 privind tariful �i Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i 
Tariful vamal comunitar (publicat în Jurnalul Oficial L256 din 07.09.1987), 
Nomenclatura Combinat�  �i orice alt� nomenclatur� se aplic� uniform de c�tre 
toate statele membre.  

 
• Conform art. 1 alin. (1) �i alin. (2) din Regulamentul (CEE) mai sus 

men�ionat: 
  

„(1) Comisia instituie o nomenclatur� a m�rfurilor, denumit� în 
continuare Nomenclatur� Combinat�” sau, sub form� prescurtat�, „NC”, care 
respect�, în acela�i timp, atât cerin�ele Tarifului Vamal Comun, cât �i statistica 
pentru comer� exterior a Comunit��ii, precum �i alte politici ale Comunit��ii 
privind importul sau exportul de m�rfuri. 
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(2) Nomenclatura combinat� cuprinde: 
(a) nomenclatura Sistemului Armonizat; 
(b) subdiviziunile comunitare ale acestei nomenclaturi denumite 

„subpozi�ii NC” în cazul care se specific� ratele corespunz�toare ale drepturilor; 
(c) dispozi�iile preliminare, notele complementare ale sec�iunilor sau 

ale capitolelor �i notele de subsol referitoare la subpozi�iile NC. 
[…]”. 

 
• De asemenea, la art. 17 din regulamentul mai sus men�ionat, se stipuleaz� c�: 

 
„[…] 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale �i se 

aplic� direct în toate statele membre”. 
 

Încadrarea tarifar� se efectueaz� în conformitate cu Tariful Vamal Comun, 
cu Nomenclatura Combinat� �i cu Notele explicative la Nomenclatura combinat�. 
 

• În Tariful Vamal Comun TARIC, sec�iunea VII are urm�toarea structur�: 
 

„[...] 
Sec�iune VII - Materiale plastice si articole din material plastic; cauciuc 

�i articole din cauciuc 
Capitol 39 - MATERIALE PLASTICE �I ARTICOLE DIN 

MATERIAL PLASTIC 
[…] 
3922 – C�zi de baie, c�zi de du�, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de 

closet, scaune �i capace pentru closete, rezervoare de ap� �i articole similare 
pentru utiliz�ri sanitare sau igienice, din materiale plastice 

- 3922 10 – C�zi de baie, c�zi de du�, chiuvete �i lavoare 
- 3922 20 – Scaune �i capace pentru closete 
- 3922 90 – Altele 
[…]”. 

 
• În Notele explicative la sistemul armonizat se aduc complet�ri la încadrarea 

tarifar� mai sus citat�, astfel: 
 

„Pozi�ia cuprinde articolele concepute s� fie fixate în locuin�e fiind, în 
general, racordate la re�elele de alimentare �i de evacuare a apei. Pozi�ia 
cuprinde, de asemenea, alte articole pentru scopuri sanitare sau igienice de 
utilizare �i dimensiuni similare, cum ar fi bideuri portative, c�zi de baie pentru 
copii �i vase de closet pentru camping. 

Rezervoarele de sp�lare din materiale plastice r�mân clasificate în 
aceast� pozi�ie, chiar dac� sunt echipate cu mecanism propriu. 

Pozi�ia exclude: 
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a) Micile articole portative pentru scopuri sanitare sau 
igienice cum ar fi plo�tile �i oli�ele de noapte (pozi�ia 39.24) 

b) Savonierele, suporturile pentru hârtie igienic�, pentru 
periu�ele de din�i, distribuitoarele de hârtie igienic� �i 
articole similare destinate a echipa s�lile de baie, WC-urile 
sau articole de buc�t�rie; aceste articole se clasific� la 
pozi�ia 39.25, dac� sunt destinate s� fie fixate în zid�rie sau 
pe alte p�r�i ale construc�iei, iar în caz contrar se clasific� 
la pozi�ia 39.24”. 

 
• De asemenea, în Tariful vamal comun, Sec�iunea XVIII are urm�torul 

cuprins: 
 
„Sectiune XVIII - Instrumente si aparate optice, fotografice sau 

cinematografice, de masura, de control sau de precizie; instrumente si aparate 
medico-chirurgicale; ceasornicarie; instrumente muzicale; parti si accesorii ale 
acestora 

Capitol 90 - INSTRUMENTE �I APARATE OPTICE, 
FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE M�SUR�, DE CONTROL 
SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE �I APARATE MEDICO-
CHIRURGICALE; P�R�I �I ACCESORII ALE ACESTORA 

[…] 
9019 - Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru 

test�ri psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de 
aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare �i alte aparate de terapie 
respiratorie 

[…]”. 
 

• În Notele explicative la sistemul armonizat se aduc complet�ri la încadrarea 
tarifar� în capitolul 90, astfel: 

 
„Note de capitol. 
1. – Capitolul nu cuprinde: 
a) articolele de uz tehnic, din cauciuc vulcanizat, nedurificat (pozi�ia 

40.16) din piele natural� sau artificial� (pozi�ia 42.04), din materiale textile 
(pozi�ia 59.11); 

b) centurile �i bandajele din materiale textile, al c�ror efect asupra 
organelor de sus�inut sau protejat este în func�ie numai de elasticitate (de 
exemplu: centuri de maternitate, bandaje toracice, bandaje abdominale, 
bandaje pentru articula�ii sau mu�chi) (Sec�iunea XI); 

c) produse refractare de la pozi�ia 69.03; articolele pentru uz chimic �i 
pentru alte utiliz�ri tehnice, de la pozi�ia 69.09; 

d) oglinzile din sticl�, neprelucrate optic, de la pozi�ia 70.09, �i oglinzile 
din metale comune sau din metale pre�ioase, care nu au caracterul de elemente 
de optic� (pozi�ia 83.06 sau capitolul 71); 
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e) articolele de sticl� de la pozi�iile 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 sau 
70.17; 

f) p�r�ile �i furniturile de uz general, în sensul Notei 2 de la Capitolul 
XV, din metale comune (Sec�iunea XV �i articolele similare din materiale 
plastice (Capitolul 39)); 

[…]”. 
 

Dup� cum se observ� din textele de lege citate mai sus, la pozi�ia tarifar� 
9019 sunt încadrate dispozitive medicale de masaj. Este de men�ionat faptul c� 
importul dispozitivelor medicale se face în conformitate cu prevederile art. 18 din 
Ordinul Ministrului S�n�t��ii Publice nr. 92/2007, în care se stipuleaz� c�: 
 

„[…] importul dispozitivelor medicale se face pe baza unuia din 
urm�toarele documente: 

a) declara�ia de conformitate a produc�torului în care se precizeaz� 
conformitatea dispozitivului medical importat cu una din urm�toarele 
directive: Directiva 93/42/CEE, Directiva 98/79/CE sau Directiva 
90/385/CEE; 

b) aviz de vam�, în formatul prezentat în Anexa nr. 5, eliberat de Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale;”. 

 
Rezult� astfel c�, pentru a se putea importa unul din bunurile cuprinse la 

încadrarea tarifar� prev�zut� la pozi�ia tarifar� 9019, importatorul trebuie s� prezinte 
la organul vamal unul din documentele prev�zute la art. 18 din OMSP nr. 92/2007, în 
sens contrar punerea în liber� circula�ie nefiind permis�. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� c� .............................. a 

efectuat la data de 18.09.2007 un import din China cu declara�ia vamal� nr. .............., 
în care la rubrica 32, articolul 3 au fost declarate în vederea punerii în liber� circula�ie 
pe teritoriul comunit��ii un num�r 12 buc��i „c�zi cu hidromasaj”. Aceast� marf� a 
fost încadrat� la pozi�ia tarifar� 90191090 00 cu scutire de drepturi vamale. Potrivit 
facturii externe nr. .............. din data de 04.08.2007, rezult� c� respectivele c�zi cu 
hidromasaj sunt compuse din: cad� din PVC, pomp� de ap�, du�, baterie ap� cald� �i 
rece, duze, suport prosop �i alte accesorii. 

De asemenea, societatea a efectuat �i la data de 04.02.2008 un import din 
China cu declara�ia vamal� nr. .............., în care la rubrica 33, au fost declarate în 
vederea punerii în liber� circula�ie pe teritoriul comunit��ii un num�r 30 buc��i „c�zi 
din plastic cu hidromasaj”. Aceast� marf� a fost încadrat� la pozi�ia tarifar� 90191090 
00 cu scutire de drepturi vamale. Potrivit facturii externe nr. AGMC07515 din data de 
20.12.2007, rezult� c� respectivele c�zi cu hidromasaj sunt compuse din: cad� din 
PVC, pomp� de ap�, du�, baterie ap� cald� �i rece, duze, suport prosop �i alte 
accesorii. 
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Analizând textele de lege citate anterior, rezult� c� în mod legal organul 
vamal a considerat c� pentru importurile efectuate de societate �i men�ionate mai sus, 
m�rfurile au fost încadrate eronat la pozi�ia tarifar� 90191090. 

Dup� cum rezult� din textele de lege citate, la pozi�ia tarifar� 9019 se 
cuprind aparate �i dispozitive medicale, pentru importul c�rora trebuie prezentat la 
organul vamal un document, respectiv declara�ia de conformitate sau avizul de vam�. 

Din documentele existente la dosarul contesta�iei nu rezult� c� societatea a 
prezentat la vam� unul din aceste documente pentru a pune m�rfurile în liber� 
circula�ie. 

Rezult� c� pentru importurile c�zilor cu hidromasaj, precizate mai sus, 
încadrarea tarifar� la pozi�ia 9019 a fost eronat�. 

 
Tot din textele de lege citate anterior rezult� c� în categoria 3922 se cuprind 

c�zi de baie, c�zi de du�, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune �i capace 
pentru closete, rezervoare de ap� �i articole similare pentru utiliz�ri sanitare sau 
igienice, din materiale plastice, iar în subgrupa 3922.10 se includ c�zi de baie, c�zi de 
du�, chiuvete �i lavoare. 

�inând cont de faptul c� din facturile externe cu care s-au f�cut importurile 
rezult� c� societatea a achizi�ionat c�zi cu hidromasaj, care sunt compuse din: cad� 
din PVC, pomp� de ap�, du�, baterie ap� cald� �i rece, duze, suport prosop �i alte 
accesorii �i luând în considerare faptul c� la pozi�ia tarifar� 3922 se includ c�zi de 
baie, c�zi de du� etc., rezult� c� în mod legal organele vamale au încadrat opera�iunea 
de import în grupa 3922.10. 

Deoarece încadrarea importurilor efectuate de societate în categoria 9019   
s-a f�cut eronat �i având în vedere �i elementele analizate mai sus, rezult� c� în mod 
legal organul vamal a procedat la încadrarea corect� a opera�iunii, stabilind c� aceasta 
se cuprinde la pozi�ia tarifar� 3922.10. 
 

• Referitor la stabilirea datoriei vamale �i la cuantumul acesteia, în Legea Nr. 86 
din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, la art. 104, art. 223 �i 
art. 237 se precizeaz� c�: 

 
ART. 104 
„(1) M�rfurile puse în liber� circula�ie, care au beneficiat de drepturi 

de import reduse sau zero în func�ie de destina�ia lor final�, r�mân sub 
supraveghere vamal� pân� când condi�iile pentru acordarea tratamentului 
favorabil înceteaz� a mai fi aplicabile, precum �i în cazurile în care m�rfurile 
sunt exportate sau distruse. Supravegherea vamal� se încheie �i când m�rfurile 
sunt utilizate în alte scopuri decât cele prev�zute pentru aplicarea tratamentului 
favorabil, cu condi�ia achit�rii taxelor datorate la punerea în liber� circula�ie. 

[…]”. 
 
ART. 223 
“(1) Datoria vamal� la import ia na�tere prin: 
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a) punerea în liber� circula�ie a m�rfurilor supuse drepturilor de 
import; 

b) plasarea unor astfel de m�rfuri sub regimul de admitere temporar� 
cu exonerare par�ial� de drepturi de import. 

(2) Datoria vamal� se na�te în momentul accept�rii declara�iei vamale 
în cauz�. 

(3) Debitorul este declarantul. În situa�ia unei reprezent�ri indirecte, 
persoana pe seama c�reia se face declara�ia vamal� este, de asemenea, debitor. 
Când se întocme�te o declara�ie vamal� pentru unul din regimurile men�ionate 
la alin. (1), pe baza unor date care au ca efect faptul c� toate sau o parte a 
drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele care au furnizat 
informa�iile necesare la întocmirea declara�iei �i care �tiau sau care ar fi trebuit 
s� �tie c� aceste informa�ii erau false sunt, de asemenea, debitori”. 

 
ART. 237 
„(1) Cu excep�ia dispozi�iilor contrare prev�zute în prezentul cod, 

cuantumul drepturilor de import sau export se determin� pe baza elementelor 
de taxare din momentul na�terii datoriei vamale. 

[…]”. 
 

Rezult� din aceste texte de lege c� m�rfurile care au fost puse în liber� 
circula�ie �i care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero în func�ie de 
destina�ia lor final�, r�mân sub supraveghere vamal� pân� când condi�iile pentru 
acordarea tratamentului favorabil înceteaz� a mai fi aplicabile. 

Astfel, chiar dac� m�rfurile au fost puse în liber� circula�ie, acestea sunt în 
continuare supravegheate de c�tre organele vamale, putând oricând pierde drepturile 
vamale reduse sau zero de care au beneficiat la data importului, dac� nu mai 
îndeplinesc condi�iile pentru care li s-a acordat acel tratament. 

De asemenea, cuantumul drepturilor de import sau export se determin� pe 
baza elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale. 
 

• În acest sens sunt aplicabile prevederile art. 139 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în 
perioada supus� verific�rii: 

 
ART. 139 
„Baza de impozitare pentru import 
(1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în 

vam� a bunurilor, stabilit� conform legisla�iei vamale în vigoare, la care se 
adaug� orice taxe, impozite, comisioane �i alte taxe datorate în afara României, 
precum �i cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu 
excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat� care urmeaz� a fi perceput�. 

(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum 
comisioanele �i cheltuielile de ambalare, transport �i asigurare, care intervin 
pân� la primul loc de destina�ie a bunurilor în România, în m�sura în care 
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aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilit� conform alin. 
(1). Primul loc de destina�ie a bunurilor îl reprezint� destina�ia indicat� în 
documentul de transport sau în orice alt document înso�itor al bunurilor, când 
acestea intr� în România, sau, în absen�a unor astfel de documente, primul loc 
de desc�rcare a bunurilor în România. 

(3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prev�zute la art. 137 
alin. (3) lit. a) - d)”. 

 
Se re�ine c� în baza de impozitare pentru importul de bunuri se cuprinde 

valoarea în vam� a bunurilor, la care se adaug� taxe, impozite, comisioane, datorate 
în afara României, precum �i cele datorate ca urmare a importului bunurilor în 
România, dar cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat� care urmeaz� a fi perceput�. 

 
În ceea ce prive�te TVA aferent� importului de bunuri, în Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal al României, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
în vigoare în perioada analizat�, la art. 126 �i la art. 132^2, se precizeaz� c�: 

 
ART. 132^2 
„Locul importului de bunuri 
(1) Locul importului de bunuri se consider� pe teritoriul statului 

membru în care se afl� bunurile când intr� pe teritoriul comunitar. 
[…]”. 
 
ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
[…] 
(2) Este, de asemenea, opera�iune impozabil� �i importul de bunuri 

efectuat în România de orice persoan�, dac� locul importului este în România, 
potrivit art. 132^2. 

[…]”. 
 
Din aceste texte de lege rezult� c�, dac� atunci când bunurile au intrat pe 

teritoriul comunitar acestea au intrat pe teritoriul ��rii noastre, atunci se consider� c� 
este un import efectuat în România �i este o opera�iune impozabil�, deci este supus� 
tax�rii. 
 

• Referitor la faptul generator �i  la exigibilitatea TVA la importul în România, 
la art. 134, 134^1 �i art. 134^2 �i art. 136 din acela�i act normativ se 
specific�: 

 
ART. 134 
„Faptul generator �i exigibilitatea - defini�ii 
(1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile 

legale necesare pentru exigibilitatea taxei. 
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(2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 
îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 

(3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are 
obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. 
(1). Aceast� dat� determin� �i momentul de la care se datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru neplata taxe”i. 

 
ART. 134^1 
„Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
(1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data 

prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
[…]”. 
 
ART. 134^2 
„Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
[…]”. 
 
ART. 136 
“Faptul generator �i exigibilitatea pentru importul de bunuri 
(1) În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, 

taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei 
politici comune, faptul generator �i exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� 
intervin la data la care intervin faptul generator �i exigibilitatea respectivelor 
taxe comunitare. 

(2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor 
comunitare prev�zute la alin. (1), faptul generator �i exigibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat� intervin la data la care ar interveni faptul generator �i 
exigibilitatea acelor taxe comunitare dac� bunurile importate ar fi fost supuse 
unor astfel de taxe. 

(3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim 
vamal special, prev�zut la art. 144 alin. (1) lit. a) �i d), faptul generator �i 
exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea înceteaz� a mai fi plasate într-
un astfel de regim”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� faptul generator este faptul 

prin care sunt realizate condi�iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei, iar 
exigibilitatea taxei este data la care autoritatea fiscal� devine îndrept��it�, în baza 
legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata taxei sau data la care o 
persoan� are obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul statului. 

De asemenea, în cazul importului de bunuri, dac� bunurile sunt supuse 
taxelor vamale stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator �i 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� intervin la data la care intervin faptul 
generator �i exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. 
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În cazul de fa��, datoria vamal� pentru cele dou� importuri efectuate de 

petent� s-a n�scut la data la care s-au f�cut acestea, respectiv la data de 18.09.2007, 
pentru importul f�cut cu declara�ia vamal� nr. .............. �i la data de 04.02.2009, 
pentru importul f�cut cu declara�ia vamal� ............... 

Deoarece încadrarea importurilor efectuate de societate în categoria 9019 
(care presupune o tax� vamal� de 0%) s-a f�cut eronat, în mod legal organul vamal a 
procedat la încadrarea corect� a opera�iunii, stabilind c� aceasta se cuprinde la pozi�ia 
tarifar� 3922.10, încadrare care presupune o tax� vamal� de 6,5% �i rezult� astfel c� 
în mod legal organul vamal a recalculat datoria vamal� de import �i au stabilit 
suplimentar taxe vamale �i TVA în sum� total� de  ............... 
 

Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia, în ceea ce prive�te 
importul din data de 18.09.2007, cu Declara�ia vamal� nr. .............., încadrarea 
tarifar� la acel moment s-a facut corect, c� în declara�ie nu se face referire la articolul 
”cad� cu hidromasaj”, a�a dup� cum rezult� din Procesul verbal de control �i c�, în 
realitate, este vorba de „panouri pentru du� din material plastic”, iar încadrarea dat� la 
momentul importului este corect�, respectiv 39.22.90.00, acest argument nu poate fi 
re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât a�a cum am demonstrat 
mai sus, pentru importul efectuat de societate la data de 18.09.2007 cu declara�ia 
vamal� .............. la articolul 32 de pe formularul 2/3 rezult� c� s-au importat 12 
buc��i c�zi cu hidromasaj care au fost încadrate la data importului la pozi�ia 
9019.10.00. 

Facem precizarea c� s-a produs o confuzie, petenta f�când referire la 
articolul 32 din declara�ia vamal� .............. din 18.09.2007, dar de pe formularul 
1/3, unde figureaz� importul a 63 panouri pentru dus din material plastic încadrate la 
pozi�ia tarifar� 3922.90.00, import care nu a fost încadrat la alt� pozi�ie tarifar� în 
urma verific�rilor ulterioare efectuate �i care nu a avut drept consecin�� stabilirea 
suplimentar� de taxe vamale �i TVA prin decizia nr. ............................... 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia importul din 

data de 04.02.2008 beneficiaz� de încadrarea tarifar� 9019.10, a�a cum prevede �i 
Decizia nr. 2008 din  4 decembrie 2001 privind punerea în aplicare a prevederilor 
Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul 
Organiza�iei Mondiale a V�milor, actualizat� prin aducerile la zi nr. 1 – 29, facem 
precizarea c� în acest act normativ la anexa 1 se include �i încadrarea tarifar� 
9019.10, în care se precizeaz�: 
 
„9019.10   1. Aparat de hidromasaj "AQUASPA" constând din: 
               1. o cad� din material plastic acrilic prev�zut� cu un anumit 
                  num�r de tuburi ajustabile; 
               2. un dispozitiv de hidromasaj care creeaz� un efect de vârtej 
                  efervescent �i con�ine, printre altele, o pomp� pentru 
                  proiectarea jetului de ap� sau a unui amestec de ap� �i aer 
                  sub presiune; direc�ia �i intensitatea jetului este 
                  reglabil�, permi�ând masajul corpului sau a unei p�r�i a 
                  corpului; 
               3. o cutie de comand� electronic�; 
               4. un sistem electric de înc�lzire a apei; 
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               5. un sistem de filtrare a apei �i de eliminare a spumei; 
               6. un sistem de iluminat electric; 
               7. un dispozitiv de securitate ce previne electrocutarea; 
               8. sistem de canalizare. 
               Aplicare a Notei 3 de la Capitolul 90”. 

 
Sus�inerea petentei nu poate fi re�inut�, întrucât la data de 04.02.2008 

aceasta a importat 30 c�zi cu hidromasaj, compuse din: cad� din PVC, pomp� de ap�, 
du�, baterie ap� cald� �i rece, duze, suport prosop �i alte accesorii, iar dup� cum 
rezult� din prevederile deciziei nr. 2008/2001, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, mai sus invocat�, acea încadrare tarifar� se refer� la „Aparat de hidromasaj 
"AQUASPA"” cu componentele enumerate la acel capitol, dar diferite de cele 
importate de petent�. 

 
Deoarece încadrarea importurilor efectuate de societate în categoria 9019 

(care presupune o tax� vamal� de 0%) s-a f�cut eronat, în mod legal organul vamal a 
procedat la încadrarea corect� a opera�iunii, stabilind c� aceasta se cuprinde la pozi�ia 
tarifar� 3922.10, încadrare care presupune o tax� vamal� de 6,5% �i rezult� astfel c� 
în mod legal organul vamal a recalculat datoria vamal� de import �i au stabilit 
suplimentar taxe vamale �i TVA în sum� total� de  .............., astfel: 
.............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. .............................., 
.............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. .............................., 
.............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. .............................., 
.............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. .............................., drept pentru 
care urmeaz� a se respinge contesta�ia cu privire la aceast� sum�, ca 
neîntemeiat�. 
 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul pentru major�rile de 
întârziere în sum� total� de .............., aferente taxelor vamale �i TVA, stabilite 
suplimentar prin Deciziile pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .............................. �i nr. 
.............................., întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava, �i �inând cont c� pentru sumele care au generat aceste major�ri, 
contesta�ia a fost respins�, potrivit prevederilor legale mai sus citate, precum �i 
principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i pentru 
major�rile de întârziere în cuantum de ............... 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 4 �i art. 10 din Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene 25 
martie 1957 – Versiunea consolidat� a Tratatului de instituire a Comunit��ii 
Europene, publicat în Jurnalul Oficial C 325 din 24 decembrie 2002, art. 126 �i la art. 
132^2, art. 134, 134^1 �i art. 134^2, art. 136, art. 139, art. 163 lit. i din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare în perioada supus� verific�rii, art. 1 alin. (1) 
�i alin. (2), art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 
1987 privind tariful �i Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i Tariful vamal comunitar 
(publicat în Jurnalul Oficial L256 din 07.09.1987), sec�iunea VII, sec�iunea XVIII din 
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Tariful Vamal Comun TARIC, Notele explicative la sistemul armonizat, referitoare la 
aplicarea încadr�rii tarifare la capitolul 39 �i 90 din Tariful Vamal Comun, art. 18 din 
Ordinul Ministrului S�n�t��ii Publice nr. 92/2007, art. 104, art. 223 �i art. 237 din 
Legea Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, coroborate cu 
prevederile art. 206 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei depuse de 

.............................. împotriva Deciziilor pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .............................. �i nr. 
.............................., întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava, privind suma total� de .............................., reprezentând: 

 
•    .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – taxe vamale, stabilite Decizia nr. ..............................; 
• .............................. – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale, stabilite 

prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – TVA, stabilit� prin Decizia nr. ..............................; 
•    .............................. – major�ri de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. ............................... 
 

          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

DIRECTOR  COORDONATOR, 
………………………. 


