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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 
 

DECIZIA NR.19 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl., înregistrat� la Biroul Vamal sub nr. 

  
 
 
  
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de  reprezentînd major�ri de întîrziere 
aferente drepturilor vamale. 
 Suma de a fost stabilit� de organele de control vamal, din cadrul Biroului 
Vamal, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr, avînd la baz� constat�rile cuprinse în procesul verbal 
de control încheiat la data de 
 Împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal  dl formuleaz� �i depune contesta�ie la Biroul Vamal, 
înregistrat� sub nr 
  Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatînd c�, în spe��, sînt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i art.179, alin.1, 
lit.a) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul DGFP, este legal învestit s� se 
pronun�e asupra contesta�iei formulat� de dl 
 I. Prin contesta�ia formulat� dl. nu este de acord cu plata major�rilor de 
întîrziere aferente drepturilor vamale aferente importului unui autoturism, întrucît 
consider� c� a procedat legal la plata taxelor, nefiind informat de alte pl��i 
suplimentare decît dup� 6 luni de la data importului. 
 
 II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare  
stabilite de controlul vamal nr. organele de control vamal, din cadrul Biroului Vamal, 
stabilesc în sarcina d-lui l obliga�ia de plat� a sumei de lei, reprezentînd: 

-  diferen�� drepturi vamale; 
- major�ri de întîrziere aferente diferen�ei de drepturi vamale.  

 Diferen�a de drepturi vamale calculate rezult� din stabilirea, în mod eronat, a 
valorii în vam� a unui autoturism introdus în �ar� la data de 08.08.2006. 
 
 III. Luînd în considerare constat�rile organului de control, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale 
în vigoare se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, în data de 08.08.2006 dl. introduce în �ar� un autoturism, marca AUDI, 
Pentru importul efectuat s-au achitat, cu chitan�a nr, drepturi vamale, în sum� de lei, 
avînd ca baz� de calcul valoarea în vam� de EURO. 
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 Ulterior, organele vamale constat� c�, valoarea în vam� de EURO este 
eronat�, întrucît valoarea în vam� real�, pentru care trebuiau calculate drepturi 
vamale era de EURO, valoare înscris� în factura nr.  
 Ca urmare, organele de control vamal stabilesc diferen�� de drepturi vamale, 
în sum� de, pentru care s-au calculat major�ri de întîrziere aferente, în sum� de  lei. 
 Prin chitan�a nr. dl achit� diferen�a de drepturi vamale, în sum� de lei, îns� nu 
este de acord cu major�rile de întîrziere calculate. 
 
 În drept, pentru cauza supus� solu�ion�rii sînt incidente prevederile    Legea 
nr.86/2006 privind Codul vamal al României, art.100: 
    (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�. 
    (5) În cazul în care se constat� c� a luat na�tere 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”. 
     
 HG nr.945/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii 
în vam� pentru bunurile apar�inînd c�l�torilor �i altor persoane fizice la cap.II 
prevede: „Procedura de determinare a valorii în vam� a bunurilor introduse sau 
scoase din �ar� de c�tre c�l�tori ori de alte persoane fizice” prevede: 
 - pct.7 „Criteriul prioritar utilizat la determinarea valorii în vam� a oric�ror 
bunuri introduse sau scoase în/din �ar� de c�tre c�l�tori ori de alte persoane fizice îl 
constituie recunoa�terea pre�ului efectiv pl�tit pentru achizi�ionarea acestora, care 
rezult� din pre�urile înscrise în facturi sau în alte documente fiscale echivalente. 
Acest criteriu nu se ia în considerare în situa�iile în care autoritatea vamal� are 
suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzac�ie 
sau perioada care s-a scurs de la achizi�ie �i pîn� la v�muirea bunurilor. 
 - pct.8 „În situa�iile în care nu poate fi aplicat criteriul prioritar de la pct.7 
valorile în vam� sînt cele stabilite în lista de valori în vam�, care se aprob� prin ordin 
al ministrului finan�elor publice. 
    În cazul vehiculelor rutiere, valorile prev�zute în lista de valori în vam� se aplic� în 
orice situa�ie în care valorile înscrise în facturi sau în alte documente fiscale 
echivalente sînt inferioare celor stabilite în lista de valori în vam�”. 
 
 În ceea ce prive�te calculul major�rilor de întîrziere Legea nr.210/04.07.2005 
privind aprobarea OG nr.20/2005 pentru modificarea �i completarea OG nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala stabile�te la:  
 „ART. III Începînd cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedur� 
fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    Major�ri de întîrziere 
    (1) Major�rile de întîrziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pîn� la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
    (5) Nivelul major�rii de întîrziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, �i 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale." 
    
 În contextul reglement�rilor legale prev�zute mai sus �i a principiului de drept 
„accesoriul urmeaz� principalul” organele de control vamal au procedat corect la 
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stabilirea major�rilor de întîrziere aferente drepturilor vamale, în sum� de lei, 
contesta�ia d-lui urmînd a fi respins�, ca neîntemeiat�. 
 
 Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.180 �i 
art.186(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de dl. pentru suma de   
reprezentînd major�ri de întîrziere aferente drepturilor vamale. 
 
 
 


