
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    DECIZIA  NR. 27/  27.04.2009 
     privind solutionarea contestatiei formulate de SC XXXXXSA Sibiu 
 
 
 
 
 
         Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 
209 din OG 92/ 2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de SC 
XXXXX SA Sibiu impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei nr 
XXXX/ 13.02.2009 intocmita de Directia Regionala pentru Accize si 
Operatiuni  Vamale Brasov.  
         Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 
2003 R fiind inregistrata la organul vamal cu nr XXXX/ 19.02.2009 iar la 
DGFP Sibiu cu nr XXXX/ 05.03.2009. Completarea la contestatie inaintata 
de petenta a fost inregistrata cu nr XXXX/ 17.03.2009. 
          Prin contestatia depusa societatea solicita anularea Deciziei nr XXXX/ 
13.02.2009 prin care s-a calculat o datorie vamala de XXXXX lei 
reprezentand 
      -   XXXX lei taxe vamale 
      -   XXXX lei majorari de intarziere taxe vamale 
      -      XXXlei tva 
      -   XXXX lei majorari de intarziere tva 
I. Petenta contesta incadrarea tarifara stabilita de DRAOV Brasov pentru 
articolul “Cutie de conexiuni” ( Junction Box) importat.Conform cu Notele 
explicative ale Sistemului Armonizat de denumire si codificare a marfurilor, 
in sectiunea XVI pozitia 85.36 subpozitia 8536.90: Alte aparate- aparatura 
electrica conceputa pentru o tensiune de maximum 1000 volti si in esenta 
utilizata in locuintele sau instalatiile industriale sunt cuprinse in cap III 
subcapitolul C) – Cutiile de jonctiune, de derivare , de intrerupere, de 
extremitate , etc- prevazute in interior cu borne sau alte dispozitive de 
conexiune pentru fire electrice. 



Contestatoarea solicita dovada incadrarii de catre organul vamal la pozitia 
tarifara 8536.90.85 avand in vedere ca nicaieri pe cuprinsul descrierilor 
pentru subpozitia 8536.90 nu este specificat in clar denumirea “cutie de 
conexiuni”, iar prin functia lui, acest subansamblu are strict rolul de a 
 
 efectua conexiuni si contine elemente de contact pentru fire si cabluri, adica 
exact explicitarea pozitiei tarifare 8536.90.10 utilizata la incadrarea tarifara a 
articolelor in discutie ( nu doar in acest caz, ci si de buna practica a 
furnizorilor nostri, de companiile europene si mondiale). 
II. Prin decizia ce face obiectul contestatiei, organul vamal consemneaza 
urmatoarele: 
- SC  XXXX SA a efectuat in perioada 29.10.2003- 31.12.2005 un numar de 
26 declaratii vamale de import definitiv ( pentru care marfurile importate nu 
au beneficiat de tratament tarifar preferential) prin care au fost indigenate 
cutii de jonctiune 
- marfurile importate au fost incadrate la urmatoarele coduri tarifare: 
        -  85369010000- elemente de contact pentru fire si cabluri –pozitie 
exceptata de taxe vamale   
        -    90319080000- alte instrumente, aparate si masini de masura sau de 
control nedenumite si necuprinse in alta parte – taxa vamala 10% 
- avand in vedere prevederile art 32,65,66,67,72 din Legea 141/ 1997, Legea 
98/1996, Decizia Directorului General al Directiei Generale a Vamilor nr 
1783/ 2002, art 6,39 si 40 din HG 1114/ 2001, Tariful Vamal de Import al 
Romaniei pe anii 2003- 2005, organul vamal a constatat ca incadrarea 
tarifara a marfurilor mentionate mai sus este eronata. 
In baza prevederilor legale de mai sus coroborat cu Notele explicative de la 
sectiunea XVI cap 85, respectiv pozitia tarifara 8536 din Normele tehnice de 
interpretare a Sistemului Armonizat de Denumire si Codificare a Marfurilor, 
respectiv Decizia Directorului General al DGV nr 1783/ 2002, Notele 
explicative de la sectiunea XVIII, cap 90 respectiv pozitia tarifara 9031 din 
Normele Tehnice de Interpretare a Sistemului Armonizat de Denumire si 
Codificarea a Marfurilor, respectiv Decizia Directorului General al DGV nr 
1783/ 2002, codul tarifar corect este 85.36.90.85.000- alte aparate de 
conectare, comutare, taiere, protectie, bransare, racordarea sau conectarea 
circuitelor electrice, pentru tensiuni de maxim 1000 V ( nivelul procentual al 
taxei vamale  este de 15 % pentru anii 2003- 2005). 
III.Avand in vedere sustinerile partilor, documentele existente la dosarul 
cauzei, legislatia in vigoare in perioada supusa controlului, organul de 
solutionare a contestatiei constata urmatoarele: 



- obiectul controlului l-a constituit un numar de 26 declaratii vamale de 
import definitiv din perioada 29.10.2003- 31.12.2005 prin care au fost 
indigenate cutii de jonctiune. 
Marfurile importate au fost incadrate de catre contestatoare astfel : 
 
- 85369010000 – conexiuni si elemente de contact pentru fire si cabluri 
(pozitie exceptata de taxe vamale) 
- 90319080000 – alte instrumente, aparate si masini de masura sau de 
control nedenumite si necuprinse in alta parte ( taxa vamala 10%) 
Incadrarea facuta de organul vamal este la pozitia 85.36.90.85.000 – alte 
aparate de conectare, comutare, taiere, protectie, bransare, racordarea sau 
conectarea circuitelor electrice, pentru tensiuni de max 1000 V – nivel taxare 
15 % pentru anii 2003- 2005. 
   Cauza supusa solutionarii este de a se stabili codul tarifar pentru cutiile de 
jonctiune importate. 
    In urma adresei DGFP Sibiu nr XXX/ 30.03.2009, organul vamal prin 
adresa inregistrata cu nr XXX/ 14.04.2009 face urmatoarele precizari: 
  - cutiile de jonctiune importate de catre SC XXXXXSA sunt fabricate din 
material plastic, din otel inoxidabil pentru plasarea in medii puternic 
corozive sau din aluminiu. 
     Fiecare cutie de jonctiune poate conecta de la 1 la 8 celule de sarcina, 
transmite semnalul la controlorul de sarcina pe distante mari fara distorsiuni 
datorita unei duble ecranari. La interior cutia de conexiune este prevazuta cu 
o placa de circuite, pe care sunt montate diferite borne pentru fire electrice 
provenite de la celulele de sarcina.   
    In conformitate cu Regula de incadrare nr 3, prezentata in Notele 
explicative din Normele de tehnica de interpretare a Sistemului Armonizat 
de Denumire si Codificare a Marfurilor , la inceputul Sectiunii I,se desprind 
urmatoarele: 
                                          REGULA  3 
   Atunci cand marfurile ar putea fi clasificate in doua sau mai multe pozitii 
prin aplicarea regulii 2 b) sau in orice alt caz, clasificarea se face dupa cum 
urmeaza; 

a) pozitia cea mai specifica are prioritate fata de pozitiile cu continut mai 
general.Totusi atunci cand  doua sau mai multe pozitii se refera 
fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs 
amestecat sau un articol compozit, sau la o parte dintre articolele 
marfurilor prezentate in seturi, conditionate pentru vanzarea cu 
amanuntul, aceste pozitii se considera, in raport cu produsul sau 



articolul, la fel de specifice, chiar daca una dintre pozitii ofera o 
descriere mai precisa sau mai completa 

b) produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau 
construite prin asamblarea unor articole diferite si marfurile prezentate 
in seturi conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, care nu pot fi 
clasificate prin aplicarea Regulii 3 a), se clasifica dupa materialul sau 
articolul care le confera caracterul esential, atunci cand este posibila 
efectuarea acestei determinari 

c) in cazul in care regulile 3 a) si 3 b) nu pot fi aplicate pentru efectuarea 
clasificarii, marfa se clasifica la pozitia cu numarul cel mai mare 
dintre cele susceptibile a fi luate in considerare 

   NOTE  EXPLICATIVE 
I)Aceasta Regula prevede trei metode de clasificare a marfurilor care aparent 
ar fi susceptibile de a se clasifica la mai multe pozitii distincte fie prin 
aplicarea Regulii 3 b), fie in orice alt caz. Aceste metode sunt luate in 
considerare in ordinea in care sunt mentionate in Regula. Astfel Regula 3 b) 
nu se aplica decat daca regula 3a) nu solutioneaza problema clasificarii, si 
daca regulile 3 a) si 3 b) nu sunt utilizabile, atunci se ia in considerare 
Regula 3 c). Ordinea de luare in considerare a elementelor de clasificare este 
urmatoarea : a) pozitia cea mai specifica, b) caracterul esential, c) pozitia 
plasata ultima in ordinea numerotarii. 
II)Regula se aplica numai daca nu este contrara enunturilor pozitiilor si  
Notelor de sectiune sau de capitole 
                                       Regula 3 a) 
III) Prima metoda de clasificare este formulata de regula 3 a), conform 
careia pozitia cea mai specifica trebuie sa aiba prioritate asupra pozitiilor cu 
un continut mai general 
IV) Nu este posibila stabilirea de principii riguroase care sa determine daca 
o pozitie este mai specifica decat alta cu referire la marfurile prezentate: dar 
se poate considera in general ca; 

a) o pozitie care denumeste un anumit articol  este mai specifica decat 
cea care indica o familie de articole. 

b) trebuie considerata mai specifica, pozitia care identifica mai clar 
marfa considerata, urmand o descriere mai precisa si completa 

V) Totusi daca doua sau mai multe pozitii se refera fiecare numai la o parte 
din materialele constituind un produs amestecat sau un articol compozit, sau 
numai la o parte din articolele in cazul marfurilor prezentate in seturi 
destinate vanzarii cu amanuntul, aceste pozitii trebuiesc considerate cu 
referire la acest produs sau articol ca fiind la fel de specifice chiar daca unele 



dintre ele dau descrieri mai precise sau mai complete. In acest caz, 
clasificarea articolelor se face prin aplicarea Regulii 3b) sau 3c) 
                                      Regula 3b) 
VI) Aceasta a doua metoda de clasificare se aplica numai in cazul: 

1) produselor amestecate 
2) articolelor compuse din materiale diferite 
3) articolelor constituite prin asamblarea de articole diferite 
4) marfurilor prezentate in seturi conditionate pentru vanzarea cu 

amanuntul 
Se aplica numai daca Regula 3 a) nu poate fi utilizata 

VII) In aceste diverse ipoteze, marfurile trebuie sa fie clasificate dupa 
materialul sau articolul care le confera caracterul lor esential, atunci cand se 
poate face aceasta determinare 
VIII) Factorul care determina caracterul esential variaza functie de tipul de 
marfa.De exemplu poate fi dat de natura materialelor componente sau a 
articolelor care il compun, de volumul lor, de cantitatea lor, de greutatea lor 
sau de valoarea lor, de importanta unui material constitutiv in raport cu 
utilizarea marfurilor 
IX) In sensul acestei Reguli , prin produse obtinute prin asamblarea de 
articole diferite, se intelege nu numai cele ale caror elemente componente 
sunt fixate unele de altele intr-un corp comun, practic inseparabile dar si cele 
ale caror elemente sunt separabile, cu conditia ca aceste elemente sa fie 
adaptate unele altora si complementare unele altora si ca asamblarea lor sa 
constituie un tot care nu poate fi in mod normal vandut ca elemente separate 
      Ca regula generala, diferitele elemente componente ale acestor 
ansambluri sunt prezentate in acelasi ambalaj. 
X) In sensul acestei Reguli, prin marfurile care indeplinesc simultan 
conditiile urmatoare, se intelege “seturi conditionate pentru vanzarea cu 
amanuntul” 
a) sa fie compuse din cel putin doua articole diferite care, la prima vedere, sa 
fie susceptibile de a fi clasificate in pozitii diferite 
b) sa fie compuse din produse sau articole prezentate impreuna pentru 
satisfacerea unei nevoi specifice sau exercitarea unei anumite activitati 
c) sa fie conditionate astfel incat sa fie vandute direct utilizatorilor fara a fi 
reconditionate 
XI) Regula nu se aplica marfurilor constituite din componente diferite 
ambalate separat si prezentate impreuna( chiar intr-un ambalaj comun) , 
aflate in proportii fixe, destinate pentru fabricarea industriala, de exemplu a 
bauturilor 
                                        Regula 3 c) 



XII) Atunci cand Regulile 3 a) sau 3 b) nu pot fi utilizate, marfurile trebuie 
sa fie clasificate la ultima pozitie , in ordinea numerotarii, dintre cele 
suceptibile a fi luate in calcul pentru clasificare 
       Astfel in aplicarea regulii generale de incadrare prezentata mai sus: 
     - regula 3a) nu poate fi aplicata in acest caz deoarece pozitia mai 
specifica de elemente de contact pentru fire si cabluri nu este reprezentativa 
pentru cutiile de jonctiuni in cauza, acestea nerespectand simplitatea 
contactelor descrise la punctul B) din notele explicative de la pozitia tarifara 
8536, respectiv codul  tarifar 85369010, si anume: 
B) Alte contacte. Sunt in mod special racordurile domino si dispozitivele de 
strangere a firelor, ca si dispozitivele terminale ( clesti, crocodili, ochete etc) 
care sunt montate la extremitatea conductoarelor pentru a le usura 
conexiunea. 
   Apartin, deasemenea, acestui grup rigletele de atasare utilizate la radio sau 
la unele dintre alte ramuri si care constau in general din baghete de material 
izolant prevazute cu un anumit numar de contacte la care se racordeaza firele 
cel mai adesea prin sudare. 
- regula 3b) nu poate fi aplicata deoarece ambele pozitii luate in considerare, 
respectiv 85369010 si 85369085 folosesc la bransarea sau conectarea 
circuitelor electrice, diferenta dintre ele fiind cea constructiva, in sensul ca 
marfurile prezentate la pozitia 85369010 sunt simple elemente de contact 
pentru fire si cabluri iar celelalte de la pozitia 85369085 sunt aparate de 
conectare sau bransare mai complexe. 
- luand in considerare cele mentionate in cuprinsul Regulii de incadrare nr 3 
se va aplica Regula 3 c) si anume cutia de jonctiune in cauza va fi incadrata 
la  pozitia ultima in ordinea numerotarii, pozitiile luate in calcul fiind 
85369010 si 85369085 incadrarea corecta este la codul tarifar 85369085 ca 
pozitie plasata ultima si care respecta notele explicative de la pozitia 8536 si 
anume: 
C) Cutiile de jonctiune, de derivare, de intrerupere, de extremitate etc. 
Este vorba despre cutiile prevazute in interior cu borne sau alte dispozitive 
de conexiune pentru fire electrice. 
Cutiile care nu sunt prevazute cu mijloace de conexiune, folosite numai ca 
invelis protector sau pentru mentinerea unei mase izolante pe un racord 
realizat separat, urmeaza regimul materialului constitutiv. 
     Avand in vedere cele de mai sus incadrarea marfurilor  “CUTII DE 
JONCTIUNE” la codul tarifar 85369085 este justificata.    
   Avand in vedere calculul taxelor vamale suplimentare de XXXX lei , pe 
cale de consecinta s-a calculat si tva suplimentara de XXX lei si accesorii 
aferente. 



   Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R 
 
 
 
 
                                               DECIDE 
 
-  respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXXX lei 
reprezentand: 
                     -  XXXX lei taxe vamale 
                     -  XXXX lei majorari de intarziere aferente 
                     -     XXX lei tva 
                     -  XXXX lei majorari de intarziere aferente 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
 
                  
                
                   DIRECTOR  EXECUTIV 
 
                                                                                                 
                                                                                                VIZAT 
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