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DECIZIA NR. DGc 1121/05.12.2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. "X" S.R.L. IA�I 
   înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i    

sub nr. dg/… �i reînregistrar� sub nr.dg/… 
 
                 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de S.C. "x" S.R.L. cu 
sediul în localitatea Lunca Cet��uii, str. Fabricii nr. 1, comuna Ciurea, jud. 
Ia�i, cod po�tal …, înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului Ia�i sub nr. 
…, cod de identificare fiscal� RO…, prin adresa nr…., înregistrat� la 
institu�ia noastr� sub nr…. din .., cu privire la reluarea procedurii 
administrative de atac dup� data de …, dat� pân� la care a fost 
suspendat� solu�ionarea cauzei, depunând documente în sus�inere. 

Contesta�ia formulat� de societate a fost înregistrat� ini�ial la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. dg/…, iar 
urmarea adresei nr…. a societ��ii contestatoare, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a 
emis Decizia nr…. prin care a dispus, în conformitate cu prevederile art. 
214 alin.(2) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la data de …. 
                  Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. …, întocmit� în baza Procesului verbal de control nr. …, emise 
de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i. 
        Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i reprezint�: 

-   s lei - taxe vamale; 
-   s lei - dobânzi aferente taxelor vamale; 
-   s lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-      s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-      s lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-      s lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe  
                     valoarea ad�ugat�; 
-        s lei - comision vamal; 
-        s lei - dobânzi aferente comisionului vamal; 
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-        s lei - penalit��i de întârziere aferente comisionului       
                      comisionului vamal. 

        Contesta�ia este semnat� atât de c�tre d-na y, administratorul 
societ��ii, cât �i de c�tre d-na avocat j �i poart� amprenta �tampilei, în 
original, a societ��ii, precum �i a Cabinetului de avocat j.  
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, având în vedere faptul c� actul administrativ fiscal atacat a fost 
comunicat societ��ii sub semn�tur� în data de 02.06.2011, prin înscrierea 
men�iunii ”Am primit un exemplar”, iar contesta�ia a fost depus� la Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i în data de …, 
înregistrat� sub nr…. iar la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i a fost înregistrat� sub nr….. 

       Contesta�ia este înso�it� de Referatul motivat cu propuneri de 
solu�ionare nr…., transmis cu adresa nr. …, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. dg/.. din .., semnat 
de conduc�torul organelor care au încheiat actul atacat, respectiv Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, prin care se propune 
respingerea contesta�iei formulat� de S.C. "X" S.R.L. IA�I, ca 
neîntemeiat�, precum �i men�inerea m�surilor dispuse prin Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. …   
        Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) �i art.209 alin.(1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

       I. S.C. "X" S.R.L. IA�I contest� obliga�iile de plat� în sum� 
total� de 86.409 lei stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .. emis� în 
baza Procesului verbal de control nr. …, de c�tre Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, motivând în sus�inerea 
contesta�iei faptul c�, deoarece bunurile importate, a�a cum s-a ar�tat mai 
sus au fost, nu reprezint� mijloace de transport �i au fost reexportate c�tre 
statul membru din care au fost ini�ial exportate, invocând prevederile 
art.161^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, consider� c�, „ … în spe�� nu este vorba despre o 
situa�ie care atrage inciden�a dispozi�iilor aplicabile faptului generator de 
TVA în în�elesul legii �i, în consecin��, obliga�ia de a pl�ti datoriile vamale 
aferente.”, chiar dac� nu au fost respectate prevederile legale. 

Referitor la opera�iunile derulate: 
  1. Societatea recunoa�te faptul c� la data de 07.03.2006 a 
depus declara�ia vamal� nr.I … solicitând acordarea regimului de admitere 
temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de import pentru o ma�in� de 
produs bobine, având ca termen de închidere data de 31.12.2007, dar 
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precizeaz� c� a procedat la reexpedierea c�tre partenerul extern a ma�inii, 
lichidându-se astfel opera�iunea. 
  Totodat� societatea men�ioneaz� faptul c� un reprezentant al 
s�u s-a deplasat la sediul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i pentru a depune declara�ia vamal� corespunz�toare, îns� i s-a 
comunicat faptul c�, în contextul integr�rii în UE, nu mai este necesar� 
aceast� declara�ie. 
  2. La data de 31.07.2006 a depus declara�ia vamal� nr.I …, 
solicitând acordarea regimului vamal de perfec�ionare activ� pentru 
anumite m�rfuri: 249 buc. nuclee ferit�. 8 kg. fir cupru,  având ca termen de 
încheiere data de 31.12.2007. Ulterior a procedat la reexpedierea acestora 
c�tre partenerul extern, fapt care rezult� din CMR din 27.04.2007, dar �i 
prin coresponden�a purtat� cu partenerul extern, Y 
  Societatea contestatoare precizeaz� faptul c� efectuându-se 
opera�iunea de returnare a m�rfurilor, practic, opera�iunea s-a încheiat, 
îns� nu s-a procedat la înregistrarea declara�iei de c�tre organele vamale. 
Situa�ii similare s-au înregistrat �i în ceea ce privesc declara�iile vamale nr. 
I … referitoare la 501 buc. kituri componente electronice �i 501 buc. 
circuite imprimate �i nr. I … referitoare la 884 buc. kituri componente 
electronice �i 884 buc circuite imprimate. 
  3. La data de 26.09.2006 a depus declara�ia vamal� nr. I … 
solicitând acordarea regimului vamal de admitere temporar� pentru 
anumite m�rfuri: instrument pentru verificare senzori, cablu conexiune, 
având ca termen de încheiere data de 26.03.2007. Ulterior a procedat la 
reexpedierea acestora c�tre partenerul extern, fapt care rezult� din CMR 
din 01.10.2007, dar �i prin coresponden�a purtat� cu partenerul extern, Y. 
  De asemenea, a depus : 
  - declara�ia nr. I … privind instrument pentru finisare nuclee 
toroidale �i pistol pneumatic, opera�iune închis�, fapt care rezult� din CMR 
din 27.04.2007, dar �i din coresponden�a purtat� cu partenerul extern, Y; 

         - declara�ia nr. I … din 17.11.2006 privind baie static� rotativ�, 
opera�iune închis�, fapt care rezult� din CMR din 08.11.2007, dar �i din 
coresponden�a purtat� cu partenerul extern, Y; 

         - declara�ia nr. I … din 25.11.2006 privind banc de prob� pentru 
circuite imprimate, opera�iune închis�, fapt care rezult� din CMR din 
26.10.2007, dar �i din coresponden�a purtat� cu partenerul extern, Z. 
          Fa�� de cele ar�tate, societatea solicit� anularea Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. 2009-2/SIFCU/Cco/31.05.2011, emis� în baza 
Procesului verbal de control nr. 2009-1/SIFCU/Cco/31.05.2011 �i, pe cale 
de consecin��, admiterea contesta�iei. 
           II. Organele de control vamal din cadrul Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, în urma controlului ulterior 
efectuat asupra declara�iilor vamale depuse de S.C. „X" S.R.L. IA�I în 
anul 2006, respectiv  nr.I … din 07.03.2006 prin care solicit� acordarea 
regimului de admitere temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de 
import, nr. I …prin care solicit� acordarea regimului de admitere temporar�, 
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nr. I … prin care solicit� acordarea regimului de perfec�ionare pasiv� �i nr. I 
… din 24.12.2006 prin care solicit� acordarea regimului de perfec�ionare 
activ�, regimuri acordate în baza în baza  prevederilor art. 47 �i art.48 
alin.(3) lit.c), lit.e) �i lit.f) din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României �i respectiv a art.107 alin.(1) lit.c), lit.e) �i alin. (2) lit. b), lit.d) �i 
lit.e) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, precum �i a 
autoriza�iilor depuse, pentru care s-au stabilit termene de încheiere a 
respectivelor opera�iuni suspensive, au constatat c� societatea nu a 
încheiat aceste opera�iuni în conformitate cu prevederile Tratatului de 
aderare a României la Uniunea European�, în Regulamentul (CEE) 
nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993, în Regulamentul (CEE) 
nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar, precum �i în M�surile tranzitorii elaborate de Comisia 
European�. 
  Constatând faptul c� dovezile prezentate de societate ca 
justificare a încheierii respectivelor opera�iuni nu au putut fi luate în 
considerare, s-a procedat la închiderea din oficiu a opera�iunilor 
suspensive, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …, emis� în baza Procesului 
verbal de control nr. …, au stabilit în sarcina societ��ii diferen�e de drepturi 
vamale în sum� total� de S lei, reprezentând: 

-   s lei - taxe vamale; 
-   s lei - dobânzi aferente taxelor vamale; 
-    s lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-       s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-       s lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-       s lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe  
                     valoarea ad�ugat�; 
-       s lei - comision vamal; 
-       s lei - dobânzi aferente comisionului vamal; 
-       1 lei - penalit��i de întârziere aferente comisionului       
                      comisionului vamal. 

              III. Având în vedere constat�rile organelor de control 
vamal, motivele prezentate de societate, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i prevederile actelor normative în vigoare, se 
re�in urm�toarele: 
     Cauza supus� solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac�, 
legal, organul vamal a procedat la închiderea din oficiu a opera�iunilor 
derulate sub regim vamal suspensiv acordate înainte de aderarea 
României la Uniunea European�, stabilind diferen�a de drepturi 
vamale în sum� total� de S lei, în condi�iile în care S.C. „X" S.R.L. IA�I 
nu a respectat termenul de încheiere a opera�iunilor vamale 
suspensive, iar documentele prezentate de societate ca justificare a 
încheierii respectivelor opera�iuni nu schimb� constat�rile organelor 
de control. 
              În fapt, S.C. „X" S.R.L. IA�I a solicitat în cursul anului 2006 
plasarea sub regimurile vamale suspensive de admitere temporar�, 
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perfec�ionare activ� �i perfec�ionare pasiv� pentru diverse m�rfuri 
expediate din Italia.  
 Aceste regimuri au fost ini�iate în baza Autoriza�iei de admitere 
temporar� nr… din 07.03.2006, emis� de Biroul vamal Ia�i, a Autoriza�iei 
de perfec�ionare pasiv� nr…. din 03.04.2006 �i a Autoriza�iei de 
perfec�ionare activ� nr…. din 25.07.2006, ambele emise de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i �i au fost acordate în 
baza  prevederilor art.47 �i art.48 alin.(3) lit. c). e) �i f) din Legea 
nr.141/1997 privind Codul vamal al României �i respectiv a art.107 alin. (1) 
lit. c), e) �i alin.(2) lit. b), d) �i e) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal 
al României. 
               În acest sens, societatea a depus la Biroul vamal Ia�i, cu 
denumirea actual� Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Ia�i,  declara�ia vamal� nr. I … din 07.03.2006 prin care solicit� acordarea 
regimului de admitere temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de 
import, nr. I … �i nr. I … prin care solicit� acordarea regimului de admitere 
temporar�, nr. I … din 07.04.2006 prin care solicit� acordarea regimului de 
perfec�ionare pasiv� �i nr. I … prin care solicit� acordarea regimului de 
perfec�ionare activ�. 
 Prin autoriza�iile �i declara�iile vamale men�ionate mai sus, 
autoritatea vamal� a stabilit termene de încheiere a opera�iunilor respective 
suspensive �i anume: 
 - 31.12.2007 pentru bunurile care fac obiectul declara�iilor 
vamale nr. I …; 
 - 07.08.2006 pentru bunurile care fac obiectul declara�iei 
vamale nr. I …; 
 - 27.03.2007 pentru bunurile care fac obiectul declara�iilor 
vamale nr. I …. 
  Urmarea controlului ulterior efectuat, s-a constatat c� dovezile 
prezentate de S.C. „X" S.R.L. IA�I ca justificare a încheierii opera�iunilor 
suspensive prezentate mai sus nu au fost întocmite în conformitate cu 
prevederile cuprinse în Tratatul de aderare a României la Uniunea 
European�, în Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 
1993, în Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 
1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, precum �i în M�surile 
tranzitorii elaborate de Comisia European�, fapt pentru care, organele de 
control au încheiat din oficiu opera�iunile suspensive întocmind Procesul 
verbal de control nr. … în baza c�ruia a fost emis� Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. … prin care s-au stabilit obliga�ii de plat� în sum� total� de S lei. 
          Societatea sus�ine faptul c� nu datoreaz� suma de S lei 
deoarece a procedat la reexpedierea bunurilor care au f�cut obiectul 
respectivelor declara�ii vamale c�tre partenerul extern, fapt care rezult� din 
scrisorile de transport CMR, dar �i din coresponden�a purtat� cu partenerii 
externi, considerând c�, bunurile în cauz� nefiind mijloace de transport �i 
efectuându-se opera�iunea de returnare a m�rfurilor, practic, opera�iunile 
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respective s-au încheiat, chiar dac� nu au fost respectate prevederile 
legale. 
  Ulterior, prin adresa f�r� nr.555 din data de 01.08.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub 
nr… din 01.08.2010, societatea solicit� suspendarea solu�ion�rii 
contesta�iei pân� la data de 30.09.2011, pentru a depune în completarea 
dosarului cauzei documente justificative �i preciz�ri necesare solu�ion�rii 
contesta�iei. 

 Ca urmare, prin Decizia de solu�ionare nr…. din 16.08.2011 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, art. 214 alin.(2) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, a dispus suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C. 
”X” S.R.L. IA�I pân� la data de 30.09.2011. 

  Prin adresa nr.619 din 06.10.2011 înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr…. din 06.10.2011, 
societatea contestatoare depune un num�r de 3 (trei) documente (nr….), 
prin care consider� c� se justific� închiderea opera�iunilor vamale aferente 
�i, totodat� informeaz� c�, pân� la sfâr�itul lunii octombrie 2011 va mai 
depune documente noi în sus�inere, îns� pân� la data emiterii prezentei 
decizii nu a depus alte documente. 

  În conformitate cu prevederile art. 213 alin.(4) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora, 

         “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 
activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e 
asupra acestora.”, 
organul de solu�ionare competent a transmis organului emitent al actului 
administrativ fiscal, cu adresa nr. DG … din 13.10.2011, documentele 
depuse de societate în completarea dosarului cauzei, pentru a se pronun�a 
asupra acestora.  
           Referitor la noile documente depuse de societatea 
contestatoare, precum �i la sus�inerile acesteia, organele de control din 
cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, prin 
adresa nr. … din 21.10.2011, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. dg/… din 27.10.2011, au adus complet�ri la 
Referatul motivat cu propuneri privind solu�ionarea contesta�iei formulat� 
de S.C. ”X” S.R.L. IA�I, men�ionând faptul c� „… niciunul dintre acestea 
neconstituind un document de încheiere a regimurilor vamale suspensive 
ini�iate în cursul anului 2006 ...”              
  Prin adresa nr.DG … din 07.11.2011, organul de solu�ionare 
competent a solicitat organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, 
respectiv Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, 
propuneri de solu�ionare cu privire la argumentele societ��ii referitoare la 



 

  

7 

������������

faptul c� aceasta consider� c� nu datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunurilor pentru care nu a fost închis regimul suspensiv. 
  Prin adresa nr…. din 14.11.2011, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr.dg/… din 17.11.2011, 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i ne comunic� 
faptul c� ”.. prevederile art.161 din Codul fiscal al României, aprobat prin 
Legea 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, invocate de 
contestatar (S.C. ”DASTECO” S.R.L.), nu pot fi luate în considerare 
întrucât contravin Tratatului �i Actului de Aderare precum �i legisla�iei 
comunitare care trebuie aplicat� cu prec�dere în acest caz.” În acest sens, 
organele de control vamal invoc� �i adresa nr…. din 06.08.2007 emis� de 
c�tre Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal. 
                  În drept, potrivit Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului 
dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh�, Regatul Danemarcei, Republica 
Federal� Germania, Republica Estonia, Republica Elen�, Regatul Spaniei, 
Republica Francez�, Irlanda, Republica Italian�, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Republica Ungar�, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica 
Austria, Republica Polona, Republica Portughez�, Republica Slovenia, 
Republica Slovac�, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al 
Marii Britanii �i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) �i 
Republica Bulgaria �i România privind aderarea Republicii Bulgaria �i a 
României la Uniunea European�, semnat de România la Luxemburg la 25 
aprilie 2005, anexa nr. V, pct. 4 "Uniunea vamal�", 
                  "(16) Procedurile care reglementeaz� admiterea temporar� 
stabilite în articolele 84-90 si 137-144 din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 �i în articolele 496-523 �i 553-584 din Regulamentul (CEE) nr. 
2454/93 se aplic� noilor state membre cu respectarea urm�toarelor 
dispozi�ii speciale: 

        - în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determin� pe 
baza naturii m�rfurilor de import, a încadr�rii lor tarifare, a cantit��ii, a 
valorii în vam� �i a originii m�rfurilor de import la data plas�rii lor sub 
acest regim vamal, iar declara�ia de plasare a m�rfurilor sub acest 
regim vamal a fost acceptat� înainte de data ader�rii, aceste elemente 
rezult� din legisla�ia aplicabil� în noul stat membru interesat înainte 
de data ader�rii;[…]". 
                 Prevederile legale referitoare la regimurile vamale suspensive, 
în vigoare la data depunerii declara�iilor vamale nr. I …, prin care s-a 
solicitat introducerea de bunuri în vederea plas�rii sub regimul vamal 
suspensiv sunt reglementate de Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
        „Art. 93 
     Titularul aprob�rii este obligat s� informeze de îndat� 
autoritatea vamal� asupra oric�ror modific�ri care influen�eaz� 
derularea opera�iunii sub regimul vamal aprobat.” 
 „ART. 95 
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     (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci 
când m�rfurile primesc  un alt regim vamal. 
     (2) Autoritatea vamal� poate dispune, din oficiu, încheierea 
regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu finalizeaz� 
opera�iunile acestui regim în termenul aprobat.” 
 „ART. 141 
     (1) În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede 
drepturi de import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor într-un regim 
de admitere temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de import, 
datoria vamal� ia na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale. 
 „ART. 148 
     (1) Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale.”, 
�i de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv: 

       "Art. 108. - (4) Titularul autoriza�iei este obligat s� informeze 
autoritatea vamal� asupra tuturor elementelor survenite dup� 
acordarea autoriza�iei care pot influen�a men�inerea acesteia sau 
condi�iile de utilizare a acesteia." 

       "Art. 111. - (1) Regimul suspensiv economic se încheie când 
m�rfurile plasate în acest regim sau, în anumite cazuri, produsele 
compensatoare ori transformate ob�inute sub acest regim primesc o 
nou� destina�ie vamal� admis�. 

       (2) Autoritatea vamal� ia toate m�surile necesare pentru a 
reglementa situa�ia m�rfurilor pentru care regimul vamal nu s-a 
încheiat în condi�iile prev�zute.” 
                “Art. 160. - (1) Autoritatea vamal� stabile�te termenul în 
care m�rfurile de import trebuie s� fie reexportate sau s� li se dea o 
alt� destina�ie vamal�. Termenul aprobat trebuie s� fie suficient 
pentru ca obiectivul utiliz�rii autorizate s� fie atins." 

       ”Art. 164. - (1) Când ia na�tere o datorie vamal� pentru 
m�rfurile de import, cuantumul unei astfel de datorii se stabile�te pe 
baza elementelor de taxare corespunz�toare acestor m�rfuri în 
momentul accept�rii declara�iei de plasare a m�rfurilor sub regimul 
de admitere temporar�. (…). “ 

       În spe�� sunt incidente �i dispozi�iile art. 382 �i art. 660 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a 
Codului Vamal al României, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
prev�d: 

       “Art. 382. - Dac� regimul vamal nu se încheie în condi�iile 
art. 111 din Codul vamal, biroul vamal de control întocme�te un 
proces verbal de control pentru reglarea datoriei vamale, iar 
opera�iunea se scoate din eviden�e cu respectarea dispozi�iilor art. 
516. 

       Drepturile de import datorate se determin� pe baza 
elementelor de taxare în vigoare la data accept�rii declara�iei vamale 
pentru acordarea regimului ini�ial. “ 
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       "Art. 660 - (1) Opera�iunile pentru care s-au depus declara�ii 
vamale sub regimul prev�zut în reglement�rile vamale anterioare 
prezentului regulament se deruleaz� �i se încheie în conformitate cu 
acele reglementari. 

       (2) Autoriza�iile emise în temeiul reglementarilor vamale 
anterioare prezentului regulament î�i p�streaz� valabilitatea. 

       (3) Începând cu data ader�rii României la Uniunea 
Europeana opera�iunile prev�zute la alin. (1) se încheie potrivit 
prevederilor cuprinse în Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr. 
157/2005 […]." 

       Odat� cu aderarea României la Uniunea European� la data 
01.01.2007, �ara noastr� este obligat� s� respecte prevederile legisla�iei 
europene în domeniul taxelor vamale, respectiv Regulamentul CEE nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar �i Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 
1993 privind dispozi�ii de aplicare a reglement�rii (CEE) nr. 2913/92 a 
Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar. 

       Referitor la încheierea regimului vamal suspensiv �i na�terea 
datoriei vamale art.87, art.89, art. 140, art.144, art.204 �i art.217 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992  de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, precizeaz�: 

       "Articolul 87 
      1. Condi�iile în care este utilizat regimul în cauz� sunt 

men�ionate în autoriza�ie. 
       2. Titularul autoriza�iei este obligat s� în�tiin�eze autorit��ile 

vamale asupra tuturor factorilor care se ivesc dup� acordarea 
autoriza�iei care pot influen�a men�inerea sau con�inutul acesteia." 

      "Articolul 89 
      1. Un regim suspensiv cu impact economic se încheie când 

se atribuie o alt� destina�ie vamal� admis� fie m�rfurilor plasate în 
acest regim, fie produselor compensatoare sau transformate plasate 
sub acest regim. 

      2. Autorit��ile vamale iau toate masurile necesare pentru a 
reglementa situa�ia m�rfurilor pentru care nu s-a încheiat un regim în 
condi�iile prev�zute." 

      “Articolul 140 
      1. Autorit��ile vamale stabilesc termenul în care m�rfurile de 

import trebuie s� fie reexportate sau s� li se dea o alt� destina�ie 
vamal�. Acest termen trebuie s� fie suficient de lung pentru ca 
obiectivul utiliz�rii autorizate s� fie atins. 

      2. F�r� a aduce atingere perioadelor speciale prev�zute în 
conformitate cu articolul 141, perioada maxim� în care m�rfurile pot 
r�mâne în regimul de admitere temporar� este de 24 luni. 

      Autorit��ile vamale pot stabili totu�i, cu acordul persoanei 
interesate, termene mai scurte. 

      3. Cu toate acestea, în împrejur�ri excep�ionale, autorit��ile 
vamale pot, la cererea persoanei interesate �i în limite rezonabile, s� 
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prelungeasc� perioadele men�ionate în alineatele (1) �i (2), pentru a 
permite utilizarea autorizat�. 

     "Articolul 144 
     1. Atunci când se na�te o datorie vamal� pentru m�rfuri de 

import, valoarea unei astfel de datorii se stabile�te pe baza 
elementelor de taxare corespunz�toare pentru m�rfurile respective în 
momentul aprob�rii declara�iei de plasare a m�rfurilor sub regimul de 
admitere temporar�. (...)." 

    "Articolul 204 
     1. O datorie vamal� la import ia na�tere prin: 
     (a) neexecutarea uneia dintre obliga�iile care rezult�, în 

privin�a m�rfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor 
temporar� sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate 
sau  

     (b) nerespectarea unei condi�ii care reglementeaz� plasarea 
m�rfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau 
zero a drepturilor de import �inând seama de destina�ia m�rfurilor, în 
alte cazuri decât cele men�ionate la articolul 203 doar dac� nu se 
stabile�te c� acele omisiuni nu au un efect semnificativ asupra 
utiliz�rii corecte a regimului de depozitare temporar� sau a regimului 
vamal în cauz�. 

     2. Datoria vamal� ia na�tere fie în momentul în care obliga�ia 
a c�rei neexecutare genereaz� datorii vamale înceteaz� a mai fi 
îndeplinit�, fie în momentul în care m�rfurile sunt plasate sub regimul 
vamal în cauz�, atunci când se stabile�te ulterior ca o condi�ie care 
reglementeaz� plasarea m�rfurilor sub regimul respectiv sau 
acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import �inând 
seama de destina�ia m�rfurilor nu a fost îndeplinit� în fapt. 

     3. Debitorul vamal este persoana c�reia i se solicit�, în 
func�ie de împrejur�ri, fie executarea obliga�iilor ap�rute, în privin�a 
m�rfurilor supuse drepturilor de import, în urma depozit�rii lor 
temporare sau a utiliz�rii regimului vamal sub care au fost plasate, fie 
respectarea condi�iilor care reglementeaz� plasarea m�rfurilor sub 
acel regim". 

     Totodat�, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice 
pentru realizarea supravegherii �i controlului vamal ulterior, aprobate prin 
Ordinul vicepre�edintelui A.N.A.F. nr. 7.521/2006: 

     "Art. 77. - (1) În situa�iile în care dup� verificarea declara�iilor 
vamale sau dup� controlul ulterior rezult� c� dispozi�iile care 
reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor 
informa�ii inexacte ori incomplete, iar autoritatea vamala trebuie s� ia 
m�suri 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 României, prin care se 
stipuleaz� c� organele de control vamal sunt îndrituite s� constate 
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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 sa propun� restituirea celor care au fost încasate in plus, cu 
respectarea dispozi�iilor legale". 
              Din interpretarea textelor de lege mai sus invocate �i a 
documentelor aflate la dosarul cauzei se re�in urm�toarele: 

     - pentru regimul vamal suspensiv, organul vamal fixeaz� un 
termen înl�untrul c�ruia titularul acestuia are obliga�ia inform�rii organului 
vamal cu privire la toate elementele ce influen�eaz� regimul vamal 
suspensiv. Astfel, la expirarea termenului acordat, titularul are obliga�ia s� 
încheie regimul vamal suspensiv; 

     - în situa�ia expir�rii termenului acordat �i a neînchiderii regimului 
vamal suspensiv ia na�tere datoria vamal� stabilit� în func�ie de 
elementele de taxare existente la momentul deschiderii regimului. 
              Fa�� de cele mai sus prezentate se re�ine c� S.C. „DASTECO” 
S.R.L. IA�I avea obliga�ia ca, în termenul stabilit de autorit��ile vamale, 
respectiv pân� la data de: 
              - 31.12.2007 pentru bunurile care fac obiectul declara�iilor vamale 
nr. I …; 
              - 07.08.2006 pentru bunurile care fac obiectul declara�iei vamale 
nr. I …; 
      - 27.03.2007 pentru bunurile care fac obiectul declara�iilor vamale 
nr. I …, 
s� reexporte bunurile introduse în �ar� sau s� le dea o nou� destina�ie 
vamal� �i s� încheie opera�iunile vamale suspensive deschise cu 
declara�iile vamale respective. 

     Totodat�, titulara regimului vamal suspensiv, era obligat� s� 
în�tiin�eze autorit��ile vamale asupra modific�rilor ivite dup� acordarea 
regimului respectiv, iar autorit��ile vamale sunt obligate s� ia toate m�surile 
necesare pentru a reglementa situa�ia m�rfurilor pentru care nu s-a 
încheiat regimul vamal în condi�iile prev�zute. 

     Organul vamal a constatat ca titularul opera�iunilor nu a depus nici 
un document pentru încheierea regimului suspensiv economic �i nici nu a 
în�tiin�at autorit��ile vamale asupra modific�rilor ivite dup� acordarea 
autoriza�iei a�a cum prevede art.87 �i art.89 din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, fapt recunoscut �i de c�tre  societatea contestatoare în 
cuprinsul contesta�iei. 

     Ca urmare, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i a procedat la închiderea din oficiu a opera�iunilor suspensive 
întocmind Procesul verbal de control nr. … în baza c�ruia a fost emis� 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. … prin s-au stabilit obliga�ii de plat� în sum� 
total� de S lei, reprezentând: 

-     s lei - taxe vamale; 
-     s lei - dobânzi aferente taxelor vamale; 

         -     s lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
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-     s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-     s lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-     s lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe  
                    valoarea ad�ugat�; 

                -         s lei - comision vamal; 
                 -         s lei - dobânzi aferente comisionului vamal; 
                -         s lei - penalit��i de întârziere aferente comisionului       

                   comisionului vamal. 
   Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia, aceasta nu are 

obliga�ia de a pl�ti datoriile vamale aferente, deoarece în spe�� nu exist� 
fapt generator de tax� pe valoarea ad�ugat�, chiar dac� nu au fost 
respectate prevederile legale privind încheierea regimului suspensiv 
întrucât în termenul acordat de autoritatea vamal� a returnat bunurile în 
cauz� proprietarilor (depunând în acest sens ca documente justificative 
scrisori de transport interna�ional (CMR-uri) �i adrese de la partenerii 
externi prin care se atest� recep�ia bunurilor), se re�ine faptul c�, pentru 
opera�iunile suspensive deschise înainte de data ader�rii, declara�iile 
vamale în cauz� fiind înregistrate �i depuse în perioada 07.04.2006-
24.12.2006, TVA se calculeaz� în conformitate cu prevederile: 

    - art. 161^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde referitor la opera�iunile 
efectuate înainte �i de la data ader�rii se men�ioneaz� : 

    Potrivit dispozi�iilor art. 161^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la data de 
01.01.2007: 

    “(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au 
fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prev�zute la art. 144 
alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor 
aplica în continuare de la data ader�rii, pân� la ie�irea bunurilor din 
aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din 
Bulgaria sau din spa�iul comunitar, a�a cum era acesta înaintea datei 
ader�rii: 

      a) au intrat în România înaintea datei ader�rii; �i 
      b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în 

România; �i 
       c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei 

ader�rii. 
      (2) Apari�ia oric�ruia dintre evenimentele de mai jos la sau 

dup� data ader�rii se va considera ca import în România: 
      a) ie�irea bunurilor în România din regimul de admitere 

temporar� în care au fost plasate înaintea datei ader�rii în condi�iile 
men�ionate la alin. (1), chiar dac� nu au fost respectate prevederile 
legale; 

      […] 
      (3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre 

situa�iile men�ionate la alin. (2), nu exist� niciun fapt generator de 
tax� dac�: 
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      […] 
      b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezint� 

mijloace de transport �i sunt reexpediate sau transportate c�tre statul 
membru din care au fost exportate �i c�tre persoana care le-a 
exportat; sau […]” 

       - art. 132 ^2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde cu privire la locul importului de 
bunuri se arat�: 

       “(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), atunci când 
bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se afla in 
libera circula�ie, sunt plasate, la intrarea in Comunitate, in unul dintre 
regimurile sau situa�iile la care se face referire la art. 144 alin.(1) lit. a) 
pct. 1-7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe 
teritoriul statului membru in care bunurile înceteaz� s� mai fie plasate 
în astfel de regimuri sau situa�ii.” 

       - art. 136 alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde cu privire la faptul generator �i 
exigibilitatea pentru importul de bunuri se precizeaz�: 

      ”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.” 

       - art. 144 din Legea 571/2003 2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde cu privire la scutirile speciale 
legate de traficul interna�ional de bunuri: 

       ”(1) a) livrarea de bunuri care urmeaz� :  
       1. s� fie plasate în regim vamal de admitere temporar�, cu 

exonerare total� de la plata drepturilor de import.” 
       - art. 157 alin. (3) din Legea 571/2003 2003 privind Codul fiscal, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
       ”Taxa pentru importul de bunuri, cu excep�ia importurilor 

scutite de taxa, se pl�te�te la organul vamal, în conformitate cu 
reglement�rile în vigoare privind plata drepturilor de import. “ 

       Urmare a textelor legale citate mai sus �i în temeiul prevederilor 
Legii 157/2005 privind Tratatul de Aderare a României la UE Anexa V pct. 
4, ale art.89, 144 �i 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,  
contestatoarea avea obliga�ia, ca pentru importurile de bunuri intrate în 
România cu facilit��i vamale, respectiv regim vamal suspensiv cu scutire 
de la garantarea drepturilor de import �i TVA, s� respecte termenul de 
încheiere a acestui regim vamal în termenul acordat �i aprobat de 
autoritatea vamal�.  

       Întrucât aceast� obliga�ie nu a fost realizat� de S.C. „X" S.R.L. 
IA�I ca titular al opera�iunilor de import în spe��, în urma controlului ulterior 
autoritatea vamal� a procedat în mod întemeiat la încheierea din oficiu a 
regimului vamal �i a stabilit datoria vamal� suplimentar�, inclusiv TVA �i 
major�ri de întârziere aferente, în sum� total� de S lei. 
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              Referitor la documentele depuse în sus�inere de c�tre societatea 
contestatoare, acestea nu pot fi considerate documente justificative care s� 
ateste închiderea în termen a opera�iunilor suspensive, întrucât în cazul 
m�rfurilor comunitare aflate în regimuri suspensive, ini�iate înainte de 
aderare, la expirarea termenelor de încheiere a opera�iunilor era necesar 
s� se întocmeasc� formalit��i vamale pentru încheierea acestora din punct 
de vedere vamal. 
      De asemenea, se re�ine faptul c�, potrivit prevederilor art. 315 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind 
dispozi�ii de aplicare a reglement�rii (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de 
stabilire a Codului vamal Comunitar,  

    "1. Dovada statului comunitar al m�rfurilor se face prin 
prezentarea unui document T2L. Acest document se întocme�te în 
conformitate cu alineatele (3)-(5).[...] 

    3. Documentul T2L se întocme�te pe un formular conform cu 
exemplarul 4 sau cu exemplarul 4/5 din modelul din anexele 31 si 32." 
             Este de asemenea este posibil ca, o declara�ie T2L sa se fac� 
conform  art. 317 din acela�i act normativ, respectiv: 
              „�M13 
             1. Dovada statutului comunitar al m�rfurilor se furnizeaz� în 
conformitate cu condi�iile prezentate mai jos, prin prezentarea facturii 
sau a documentului de transport referitor la m�rfuri. 
             �M19 
             2. Factura sau documentul de transport men�ionat în alineatul 
(1) trebuie s� cuprind� cel pu�in numele �i adresa complet� a 
expeditorului sau a persoanei interesate atunci când aceasta nu 144 
este expeditorul, num�rul, natura, marcajele �i numerele coletelor, 
descrierea m�rfurilor, precum �i greutatea brut� în kilograme �i, dac� 
este cazul, numerele containerelor. 
Persoana interesat� trebuie s� aplice clar pe documentul respectiv 
sigla «T2L», înso�it� de semn�tura sa olograf�. 
             3. Factura sau documentul de transport completat corect �i 
semnat de c�tre persoana interesat� se vizeaz�, la cererea sa, de 
c�tre biroul competent. Aceast� viz� trebuie s� cuprind� numele �i 
�tampila biroului competent, semn�tura unui func�ionar din acest 
birou, data vizei �i fie un num�r de înregistrare, fie num�rul declara�iei 
de expediere, dac� o astfel de declara�ie este necesar�. 
             4. Dac� valoarea total� a m�rfurilor comunitare men�ionate în 
factur� sau în documentul de transport completat �i semnat în 
conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol sau cu articolul 224 
nu dep��e�te 10 000 EUR, persoana interesat� este scutit� de 
prezentarea acestui document pentru a fi vizat de c�tre biroul 
competent. 
             În acest caz, factura sau documentul de transport trebuie s� 
cuprind�, în plus fa�� de informa�iile men�ionate în alineatul (2), pe 
cele ale biroului competent.[…]” 
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    Fa�� de cele prezentate rezult� c� societatea nu poate dovedi 
autorit��ii vamale din România c� bunurile în cauz� au fost puse în liber� 
circula�ie �i consum în Statul Membru de destina�ie (în acest caz Italia), 
pentru ca opera�iunile suspensive s� fie scoase din evidenta autorit��ii 
vamale, f�r� alte formalit��i deoarece, nici scrisorile de transport �i nici 
facturile anexate la dosarul cauzei, prin care justific� restituirea bunurilor, 
nu cuprind informa�ii privind biroul vamal competent. 

    În concluzie, neîncheierea opera�iunilor suspensive de titular în 
termenul aprobat de autoritatea vamal�, având în vedere prevederile 
susmen�ionate, opera�iunile în cauz� se consider� ca import în România, 
astfel c�, la expirarea termenului de încheiere înscris în declara�iile vamale, 
men�ionate mai sus, regimul vamal suspensiv derulat în România se 
consider� neîncheiat, autoritatea vamal� având obliga�ia de a proceda la 
încheierea din oficiu a opera�iunilor suspensive.  

         Pe cale de consecin��, întrucât opera�iunile suspensive nu au 
fost încheiate în termen, nu s-au depus probe din care s� rezulte 
închiderea regimului vamal suspensiv, rezult� c� în mod legal organele 
vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Ia�i au dispus încheierea din oficiu a regimului vamal suspensiv �i 
calcularea drepturilor de import aferente datoriei vamale, determinate pe 
baza elementelor de taxare în vigoare la data plas�rii bunurilor sub regim, 
a�a cum dispun prevederile art.144 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, stabilind în sarcina S.C. „DASTECO" S.R.L. IA�I obliga�ii 
fiscale în sum� total� de 86.409 lei. 
          Drept urmare, contesta�ia formulat� de S.C. „X" S.R.L. IA�I, va 
s� fi respins� ca neîntemeiat�.  
  Pentru considerentele învederate �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, 
 
 
               DECIDE :                                                               
 
  Art.1 Respingerea, ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 
S.C. „X" S.R.L. IA�I împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …, întocmit� 
în baza Procesului verbal de control nr. …, emise de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, pentru suma total� de 
S lei reprezentând:  

- s lei - taxe vamale; 
- s lei - dobânzi aferente taxelor vamale; 
- s lei - penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-    s lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-    s lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe  
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                     valoarea ad�ugat�; 
-       s lei - comision vamal; 
-       s lei - dobânzi aferente comisionului vamal; 
-       s lei - penalit��i de întârziere aferente comisionului       
                     comisionului vamal. 

 
  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
 
          În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a 
solu�ion�rii contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de 
atac. 
 
    Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i.  

 
 


