
 
 

 
 

DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL , înregistrat� la 

Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale  sub nr. 
 
 

  
 Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale  sub nr.7 SC x SRL a se îndreapt� împotriva 
m�surilor dispuse prin Deciziile pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. �i nr., avînd la baz� 
constat�rile cuprinse în procesul verbal nr., referitor la suma de lei, 
reprezentând: 
 -  lei – majorari �i penalita�i taxe vamale ; 
 -   lei – major�ri �i penalita�i TVA  
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art. 
207(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i 
art.209 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 Cara�-Severin, este legal învestit cu 
solu�ionarea contesta�iei.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� de SC x SRL solicit� anularea 
total� a Deciziei nr. �i a Deciziei nr. privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de organele de control vamal, invocând urmatoarele : 
 Contestatorul solicit� reâncadrarea aparatelor importate, 
respectiv a camerelor de supraveghere la codul tarifar  �i nu la codul 
tarifar, întrucât aceste aparate nu pot fi încadrate ca �i ‘’camere web’’, 
cosiderând c� se impune aplicarea vechii tarif�ri deoarece distinc�ia 
dintre camere web �i camere de supraveghere în opinia sa este clar�, 
neexistând o similaritate între acestea.   
   Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr., aferent� declara�iei vamale , 
a fost stabilit� o diferen�� de achitat, în sum� de lei ca urmare a 
modificarii pozi�iei tarifare �i a stabilirii taxei vamale de 8% fa�� de 0%. 
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  De asemenea, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nt.  aferent� 
declara�iei vamale  a fost stabilit�  o diferen�� de restituit în sum� de  lei, 
ca urmare a pl��ii accizelor ce au dep��it suma de achitat, stabilit� de 
reîncadrarea la noua pozi�ie tarifar� respectiv a stabilirii taxei vamale de 
8% fa�� de 0%.  
  Prin adresa nr. ‘’se aduce la cuno�tin�a societ��ii noastre faptul 
c� avem de achitat o diferen�� în sum� de  lei �i  lei n�scut� ca urmare a 
aplic�rii celor doua decizii �i realiz�rii compens�rii.’’ 
  Totodat�, contestatorul sus�ine c� ‘’dobânzile au fost calculate 
conform deciziei nr. pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal, referitor la declara�ia vamal� nr. 
fiind calculate la diferen�a de achitat  stabilit� de controlul vamal în suma 
de lei ‘’. 
  De asemenea, consider� dobânzile aplicate ca nelegale �i 
netemeinice, cerând anularea acestora, considerând c� aceasta a achitat 
în plus suma de lei, anterior na�terii obliga�iei bugetare în sum� de lei. 
 Contestatorul consider� gre�it, inclusiv calculul efectuat de 
organele vamale, aratând faptul c�, �i dac� sunt luate în calcul  debitul 
stabilit suplimentar �i dobânzile aferente, ar rezulta o sum� de plat� de  
lei �i nu  lei, sum� ce i-a fost comunicat� prin adresa nr. 
   În contextul celor de mai sus, contestatorul solicit� anularea 
total� a deciziei nr. �i a deciziei nr., precum �i a m�surilor stabilite ca 
urmare a regulariz�rii situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal �i implicit exonerarea societ��ii de la plata sumei de  lei, 
reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale �i 
a sumei de  lei, reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferenta 
TVA, în subsidiar solicitând �i recalcularea dobânzilor aplicate, cât �i a 
calculului întocmit �i stabilirea unei obliga�ii de plat� în valoare de  lei �i 
nu de  lei. 
 
 II. Controlul efectuat de Direc�ia Regional� Vamala j - Biroul Vamal   
a avut ca scop reverificarea declara�iilor vamale de import cu nr.I �i I 
depuse de c�tre SC x SRL , prin intermediul comisionarului în vam� SC 
A SA la Biroul Vamal. 
 În urma controlului, efectuat, în baza Notific�rii cu nr. RIF: FR/ a 
Autorit��ii Vamale Franceze, trimis� la Biroul Vamal   cu adresa nr. de 
c�tre Serviciul de Control Ulterior �i Investiga�ii Fraude Vamale din cadrul 
Direc�iei Antrifraud� Vamal� a Autorit��ii Nationale a V�milor, s-au 
recalculat drepturile vamale de import pentru declara�iile men�ionate mai 
sus, potrivit c�rora aparatele cunoscute sub denumirea de: CAMERE 
WEB PENTRU CALCULATOARE - CAMERE DE SUPRAVEGHERE, 
trebuiau clasificate la pozi�ia tarifar� 85.25, codul tarifar  cu taxa vamal� 
de 8% �i nu la codul tarifar  cu taxa vamal� 0%. 
   Prin decizia pentru regularizarea situa�iei nr. organele de control 
vamale au stabilit în sarcina contestatorului: 
 -  diferen�� de taxe vamale, în sum� de  lei; 



  - suma aprobat� la rambursare  de  lei din care: TVA în sum�  
de 106 lei �i accize în sum� de  lei. 
 De asemenea, prin decizia pentru regularizarea situa�iei nr. 
organele de control vamale au calculat în sarcina contestatorului 
urmatoarele obliga�ii suplimentare: taxe vamale, în sum� de  lei  �i TVA,  
în sum� de  lei.  
  Pentru neplata în termen a datoriilor vamale stabilite 
suplimentar s-a întocmit Decizia nr. referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii afererente obliga�iilor fiscale din anul precedent prin care s-au 
calculat dobânzi de întârziere, în sum� de  lei �i penalit��i de întârziere,  
în sum� de  lei aferente taxelor vamale �i TVA .  
 

 III. Luând 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, urmare adresei nr. emis� de Direc�ia Antifraud� Vamal�, 
Serviciul Control Ulterior �i Investiga�ii Fraude Vamale, organele de 
control vamal din cadrul Biroului Vamal , au recalculat drepturile vamale 
aferente declara�iilor vamale de import cu nr. �i I, ca urmare a reîncadr�rii 
aparatelor cunoscute sub denumirea ‘’Camere de supraveghere  - 
Camere Web pentru calculatoare’’ la pozi�ia tarifar� 85.25, codul tarifar 
taxa vamala de 8% de la codul tarifar cu taxa vamala 0%. 
 
 În urma verific�rii s-a întocmit Procesul verbal de control nr., în 
baza c�ruia s-au  emis: 
 -  Decizia  pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. stabilind în sarcina 
contestatorului o datorie vamal� în sum� de  lei, precum �i o sum� 
aprobat� la rambursare, în sum� de  lei; 
 - Decizia  pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. prin care s-a stabilit o datorie 
vamal�, în sum� de  lei; 
 - Decizia nr. referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul precedent prin care se calculeaz� dobânzi �i 
penalit��ii de întârziere, în sum� de  lei. 
 
 Prin adresa nr. Biroul Vamal aduce  la cuno�tin�a 
contestatorului c� datoreaz� suma de  lei, reprezentând : 
 -  lei major�ri �i penalit��i taxe vamale; 
                -     lei major�ri �i penalit��i TVA.  
  
 În drept, sunt incidente prevederile art.100 din Legea 
nr.86/2006 privind Codul vamal al României  
 
   “(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 diferentelor în minus sau rambursarea sumelor pl�tite în plus, 
cu respectarea dispozi�iilor legale. 
    (6) În cadrul controlului ulterior al declara�iilor, autoritatea vamal� 
stabile�te potrivit alin. (3) �i diferen�ele în plus sau în minus privind alte 
taxe �i impozite datorate statului în cadrul opera�iunilor vamale, luând 
m�suri pentru încasarea diferentelor în minus constatate. Diferen�ele în 
plus privind aceste taxe �i impozite se restituie potrivit normelor legale 
care le reglementeaz� ‘’. 
 
 În ceea ce prive�te calculul major�rilor de întârziere  Legea 
nr.210/2005 privind aprobarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� stabile�te la : 
 
 ‘’Art.III Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul 
de procedur� fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins : 
 
  Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i 
pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv ‘’ 
 
 Având în vedere cele men�ionate mai sus rezult� c� organele 
de control vamal au procedat corect la reâncadrarea aparatelor 
cunoscute sub denumirea’’ camere web pentru calculatoare, camere de 
supraveghere’’ la pozi�ia tarifar� 85.25, codul tarifar , taxe vamale 8% �i 
nu la codul tarifar , taxe vamale 0% �i recalcularea drepturilor vamale. 
 În contextul celor de mai sus, pentru suma de  lei, 
reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente drepturilor 
vamale stabilite suplimentar, contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca 
neântemeiat�. 
 În ceea ce prive�te suma de  lei, reprezentând major�ri �i 
penalit��i de întârziere, contesta�ia urmeaz� a fi admis�, întrucât aceast� 
sum� este eronat men�ionat� în adresa nr., fapt consemnat �i de 
organele de control vamal în referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei, întocmit de Biroul Vamal .  
  
       Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
art.216(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� se 

 
 
 

D E C I D E 
 
 
 



1. Respingerea contesta�iei, ca neântemeiat�, pentru suma de  lei, 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere; 

2. Admiterea  contesta�iei pentru suma de  lei, reprezentând 
major�ri �i penalit��i de întârziere.  

  
 
            Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în 
termen de 6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


