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� � Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investita in baza 

art.209 din OG 92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iilor formulate de #
�
#
�
#
�
#
�
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�#���#���#���#��împotriva 

Deciziilor pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 

nr.XXXX/30.04.2009 �i XXXX/30.04.2009, întocmite de  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 

Opera�iuni Vamale Sibiu �i comunicate petentei în data de 06.05.2009. 

  Contesta�iile au fost depuse în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, 

fiind înregistrate la organul vamal sub nr.XXXX/29.05.2009 �i XXXX/29.05.2009, iar la organul de 

solu�ionare a contesta�iei sub nr.XXXX/04.06.2009 �i respectiv XXXX/04.06.2009. 

  Având în vedere c� organul de solu�ionare a contesta�iei are de solu�ionat dou� 

contesta�ii formulate de aceea�i persoan� juridic�, împotriva unor acte administrativ fiscale 

încheiate de acela�i organ fiscal, vizând aceea�i categorie de obliga�ii fiscale, se va proceda la 

conexarea dosarelor  în conformitate cu pct.9.5 din OMFP 519/2005. 

  Obiectul contesta�iilor îl reprezint� m�surile dispuse prin actele contestate privind 

plata la bugetul statului a sumei totale de 20.244 lei, din care : 

� taxe vamale    - XXXX lei ; 

� comision vamal    -      XX lei ; 

� TVA     -   XXX lei ; 

� major�ri întârziere taxe vamale -     XX lei ; 

� major�ri întârziere comision vamal -       X lei ; 

� major�ri întârziere TVA   -     XX lei 

 

�
��
��
��
�Prin contesta�iile formulate, petenta invoc� urm�toarele : 

� solicitarea societ��ii pentru încheierea opera�iunilor de leasing la valoarea rezidual�  are ca 

temei rezilierea contractelor de leasing financiar nr.XXX/16.01.2006 �i XXX/16.01.2006 prin 

notific�rile cu nr.XXX/06.03.2009 �i XXX/06.03.2009 ca urmare a neachit�rii de c�tre 

utilizatorul S.C.XXXX SRL a ratelor de leasing ; 
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� consider� c� urmare a rezilierii contractelor de leasing financiar, taxele vamale nu pot fi 

calculate decât la valoarea rezidual�  a bunului întrucât în conformitate cu art.27 alin.2  din 

OG 51/1997, destina�ia bunului importat �i scopul import�rii acestuia neschimbându-se. 

În consecin��, petenta solicit� anularea  deciziei întocmite de organul vamal �i  

emiterea unei alte decizii  prin care taxele vamale  s� fie calculate la valoarea rezidual� a bunului. 

 

      ��
���
���
���
�Organul de control vamal – Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 

Sibiu prin Deciziile pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 

vamal nr.XXX/30.04.2009 �i XXX/30.04.2009 a re�inut urm�toarele : 

  În fapt, societatea a importat în baza DVI nr.I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I 

XXX/26.01.2006 dou� bunuri reprezentând  motocvadriciclu marca LINHAI ATW ce au fost plasate 

sub regim vamal de import  cu exceptare total� a drepturilor de import în temeiul art.64 din Legea 

141/1997 coroborat cu art.27 alin.(2) din Legea 51/1997. 

  Cu adresele nr.XXX – XXX/22.04.2009 înregistrate la autoritatea vamal� sub nr.XXX 

– XXX/22.04.2009, SC XXX SA a  solicitat încheierea opera�iunii de leasing din punct de vedere 

vamal la valoarea rezidual� prin prezentarea „Documentului pentru regularizarea opera�iunilor 

vamale deschise în baza prevederilor art.27 alin.(2) din OG 51/1997”, anexând urm�toarele : 

� copie DVI nr.I  XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I XXXX/26.01.2006 ; 

� copie dup� contractul de leasing financiar nr.XXX/16.01.2006 �i nr.XXX/16.01.2006 care au 

ca obiect bunurile achizi�ionate cu DVI nr.I XXXX/26.01.2006 �i DVI nr.I XXX/26.01.2006 

� copie dup� contractul de cesiune-adi�ional contractului de leasing financiar nr.XXXX – 

XXX/16.01.2006 ; 

� copie dup� graficul de plat� al ratelor de  leasing, Anexa 1 la contractul de leasing financiar 

nr.XXX– XXXX/16.01.2006 ; 

� copie dup� notificarea de reziliere de plin drept a contractului de lesing financiar cu nr.XXX– 

XXX/16.01.2006, înregistrat� la SC XXXX SA sub nr.XXX – XXX/06.03.2009. 

În urma controlului efectuat de organul vamal au  rezultat constat�rile : 

Pentru bunurile – Motocvadriciclu marca LINHAI ATW care fac obiectul contractelor  

de leasing nr.XXX/16.01.2006 �i respectiv XXX/16.01.2006, s-au întocmit DVI nr.I XXX/26.01.2006 

�i DVI nr.I XXX/26.01.2006 cu exceptarea datoriei vamale conform art.27 (2) din OG 51/1997, 

având ca titular SC XXXX SA, iar utilizator SC XXXX SRL cu sediul în XXX, Jude�ul Sibiu. Ulterior, 

prin cesiunea contractelor de leasing, utilizator  a devenit SC XXXX SRL, cu sediul în XXX, Jude�ul 

Sibiu. 

  SC XXXX SA a reziliat în mod unilateral contractele de leasing financiar 

nr.XXX/16.01.2006 �i respectiv nr.XXXX/16.01.2006, aducând la cuno�tin�a utilizatorului SC 
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XXXXXX SRL acest fapt prin notific�rile înregistrate cu nr.XXX – XXX/06.03.2009, potrivit 

prevederilor OG 51/1997 privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing, modificat� �i 

completat� de Legea 287/2006, precum �i ale contractelor de leasing încheiate între p�r�i. 

  Ca urmare a rezilierii contractelor de leasing financiar, organul de control vamal 

constat� c� nu mai sunt îndeplinite prevederile art.27 alin.(3) �i (4) �i astfel taxele vamale nu pot fi 

calculate la valoarea rezidual� a bunului. 

  În aceste condi�ii, organul de control vamal având în vedere rezilierea contractelor de 

leasing financiar pentru bunurile plasate sub regim de import definitiv la data de 26.01.2006 

importatorul titular al DVI (societatea verificat�) avea obliga�ia s� în�tiin�eze înainte autoritatea 

vamal� despre schimbarea utiliz�rii m�rfii în conformitate cu art.71 din Legea 141/1997 privind 

Codul Vamal al României. 

  De asemenea, aplicarea prevederilor art.71 din Legea 141/1997 se face în 

conformitate cu dispozi�iile Tratatului de Aderare a României la Uniunea European� – Anexa V 

pct.4 – Uniunea Vamal� alin.(19) �i a art.141 alin.(1) �i (2) din Legea  141/1997. 

  În concluzie, organul de control vamal urmare a celor constatate, efectueaz� calculul 

drepturilor vamale de import la valoarea în vam� la data plas�rii sub regimul vamal de import luând 

în considerare elementele de taxare  de la data DVI, respectiv 26.01.2006, iar calculul major�rilor 

de întârziere s-a f�cut începând cu ziua imediat urm�taore schimb�rii destina�iei, respectiv 

05.03.2009. 

 

       ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de  control vamal, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

� Organul de control vamal prin Deciziile pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr.XXXX/30.04.2009 �i nr.XXX/30.04.2009  a 

calculat drepturi vamale de import în sarcina petentei la valoarea în vam� din data de 

26.01.2006, conform DVI nr.I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I XXX/26.01.2006. 

� Petenta, în ap�rare sus�ine c� datoria vamal� în sarcina sa trebuia s� fie calculat� la 

valoarea rezidual�  a bunurilor înscrise în DVI nr.I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I 

XXX/26.01.2006. 

 

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili care este modalitatea legal� de calcul  

a datoriei vamale,  în condi�iile în care : 

� petenta este titulara a DVI nr.I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I XXXX/26.01.2006 prin care 

import� dou� bunuri – Motocvadriciclu marca LINHAI ATW – în temeiul art.64 din Leega 
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141/1997 coroborat cu art.27 alin.(2) din OG 51/1997 – cu exceptarea de la plat�  a 

sumelor aferente tuturor drepturilor de import  ; 

� în DVI nr.I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I XXX/26.01.2006 sunt înscrise : 

� Exportator - SC XXXX SRL Arad 

� Importator - SC XXXX SA Sibiu 

� Utilizator - SC XXXXSRL XXX, Jud.Sibiu. 

� bunurile importate cu declara�iile vamale de import men�ionate mai sus au f�cut obiectul 

contractelor de leasing financiar nr.XXX/16.01.2006 �i nr.XXX/16.01.2006 încheiate între SC 

XXXXXX SA în calitate de locator �i SC XXXX SRL, în calitate de utilizator ; 

� ulterior, s-a constatat c� SC XXXXX SA  a efectuat cesiunea contractelor de leasing 

financiar nr.XXX/16.01.2006 �i nr.XXX/16.01.2006 de la utilizatorul ini�ial SC XXXX SRL cu 

sediul în XXX, Jud.Sibiu, c�tre SC XXXX SRL cu sediul în XXX Jude�ul Sibiu, acesta din 

urm� devenind utilizatorul bunurilor importate în leasing ; 

� de asemenea, s-a constatat c� SC XXX SA a reziliat în mod unilateral  potrivit prevederilor 

OG 51/1997 contractele de leasing financiar nr.XXX/16.0.12006 �i nr. XXX/16.01.2006 din 

cauza neachit�rii obliga�iilor de plat� a ratelor de leasing de c�tre utlizatorul final SC XXXX 

SRL, aducându-i acestuia la cuno�tin�� acest fapt prin notific�rile  înregistrate sub nr.XXX �i 

XXX/06.03.2009 ; 

� petenta cu adresele nr.XXXX/22.04.2008 �i nr.XXX/22.04.2009, înregistrate la autoritatea 

vamal� sub nr.XXX – XXXX/22.04.2009, solicit� încheierea opera�iunii de leasing  din punct 

de vedere vamal la valoarea rezidual�  prin prezentarea „Documentului pentru regularizarea 

opera�iunilor vamale deschise în baza prevederilor art.27 alin.(2) din OG 51/1997”, la care 

anexeaz� �i copii ale celorlalte acte descrise anterior ( DVI, contracte de leasing financiar, 

contracte de cesiune, grafice de plat� a ratelor de leasing, notific�ri de reziliere contract 

leasing). 

În drept, 

Potrivit  prevederilor art.27 din OG 51/1997 privind opera�iunile de leasing �i  

societ��ile de leasing, republicat� : 

  (........) 

  „ (2) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de societ��ile de leasing, persoane 

juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori persoane fizice sau 

juridice române, se încadreaz� în regimul vamal de import cu exceptarea de la plat� a sumelor 

aferente tuturor drepturilor de import. 

  (3) În cazul  în care utilizatorul, din vina societ��ii de leasing  sau a furnizorului, nu �i-

a exercitat dreptul de op�iune  prev�zut în contract privind prelungirea termenului de leasing sau  
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achizi�ia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat s� pl�teasc� taxele vamale 

raportat la valoarea rezidual� a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mic� de 

20% din valoarea de intrare a bunului indiferent dac� p�r�ile au convenit o valoare rezidual� mai 

mic�. 

  (4) În cazul achizi�ion�rii  bunurilor introduse în �ar� în condi�iile alin.(1) �i (2), 

utilizatorul este obligat s� achite taxa vamal�  calculat�  la valoarea rezidual�  a bunului din 

momentul încheierii contractului de vânzare-cump�rare. Baza de calcul  a taxelor vamale nu poate 

fi mai mic� de 20% din valoarea de  intrare a bunului, indiferent dac� p�r�ile au convenit 

contractual o valoare rezidual� mai mic�”. 

  Conform art.2 alin.1 lit. c) din OG 51/1997 R, „valoarea rezidual�  reprezint� valoarea 

la care  la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate  asupra 

bunului c�tre utilizator.” 

  În aplicarea art.1019 �i 1020 Cod civil, rezilierea const� în desfiin�area unui contract 

sinalagmatic  cu executare succesiv�, cu titlu de sanc�iune, la cererea uneia dintre p�r�i, pentru 

motivul c� cealalt� parte nu �i-a exercitat culpabil obliga�iile. 

  Societatea de leasing a reziliat contractul  de  plin drept uzând de dreptul s�u statuat 

la art.5 din OG 51/1997. 

  Dat� fiind rezilierea contractului de leasing utilizatorul nu se afl� în situa�iile 

reglementate precizate �i anume,  nu se afl� în situa�ia de a nu-�i putea exercita dreptul la op�iune 

prev�zut în contract, de a prelungi termenul de leasing sau de  a achizi�iona bunul ca urmare a 

culpei societ��ii de leasing ori a culpei furnizorului ci, a propriei culpe rezultat� din  neachitarea 

obliga�iei contractuale de plat� a ratelor de leasing. 

  De asemenea, utilizatorul nu se afl� nici în situa�ia de achizi�ie a bunului prev�zut� la 

art.27 alin.(4). 

  Coroborând prevederile art.27 alin.(3) – (4) cu prevederile art.2 alin.(1) lit.c) din OG 

51/1997 R, numai în cazul achizi�iei bunului de utilizator  sau a imposibilit��ii exercit�rii de c�tre 

utilizator a dreptului privind prelungirea termenului de leasing  sau a dreptului de achizi�ie  a 

bunului, iar bunul nu a fost restituit, plata taxelor vamale se face la valoarea rezidual�, valoare la 

care se face �i transferul dreptului de proprietate. 

  Pe cale de consecin��, solicitarea petentului de plat� a taxelor vamale la valoarea 

rezidual� ca urmare a rezilierii contractului de leasing din vina utilizatorului, caz ce  nu se 

încadreaz� în cele strict reglementate la art.27 alin.(3) sau alin.(4) din OG 51/1997 cu modific�rile 

�i complet�rile ulterioare, nu are temei legal. 

  În aplicarea prevederilor art.64 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României 

coroborate cu cele ale art.27 alin.(2) din OG 51/1997, plasarea bunurilor ce fac obiectul 
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contractului de leasing în regim vamal de import, s-a efectuat cu exceptarea de la plat� a sumelor 

aferente tuturor drepturilor de import. 

  Astfel, prin OG 51/1997, legiuitorul a prev�zut excep�iile  de la regula dreptului  

comun, în spe�� Legea 141/1997, atât în ceea ce prive�te momentul încas�rii datoriei vamale, cât  

�i  în ceea ce prive�te valoarea la care se calculeaz� taxa vamal�  pentru bunurile introduse în �ar� 

de societ��ile de leasing în baza unui contract de leasing încheiat cu utilizatori persoane fizice sau 

juridice române. 

  Excep�ia este de strict� interpretare �i aplicare, ceea ce înseamn� c� prevederile 

legale care instituie o excep�ie nu pot fi extinse prin analogie la alte situa�ii ce nu sunt cuprinse 

expres. 

  În concluzie, plata taxelor vamale la valoarea rezidual�, în condi�iile rezilierii 

contractului de  leasing din culpa utilizatorului cu consecin�ele care determin� nerealizarea niciunui 

caz expres prev�zut de legiuitor în cuprinsul art. 27 alin. (3) �i alin.(4) din OG 51/1997, ce sunt 

excep�ii de la aplicarea art. 64, 66, 76 �i 77 din Legea 141/1997, este nelegal�. 

  Petenta consider� c�, urmare a rezilierii contractului de leasing financiar, destina�ia 

bunului importat �i scopul import�rii acestuia nu se schimb�, fapt ce determin� calcularea taxelor 

vamale la valoarea rezidual� în conformitate cu art.27 alin.(2) din OG 51/1997. 

  Nici aceast� sus�inere nu are temei legal, întrucât a�a cum am ar�tat deja, conform  

art.1019 �i art.1020 Cod Civil rezilierea  const�  în desfiin�area unui contract sinalagmatic cu 

executare succesiv�, cu titlu de sanc�iune. 

  Potrivit art.943 Cod Civil : „Contractul este bilateral sau sinalagmatic când p�r�ile se 

oblig� reciproc una pe alta”. Obliga�iile p�r�ilor contractului de leasing sunt legale  prin enumerarea 

efectuat� în cuprinsul art.9 �i 10 din OG 51/1997, ce nu permite înl�turarea lor pe calea  voin�ei 

p�r�ilor. 

  Prin urmare, contractul de leasing fiind un contract sinalagmatic, desfiin�area acestuia 

determin� tocmai schimbarea destina�iei bunului importat precum �i a scopului pentru care a fost 

importat, prin ie�irea de sub inciden�a prevederilor art.27 alin.(2) din OG 51/1997 de la data 

prev�zut� în Notificarea de reziliere de plin drept, caz în care societatea de leasing cu care 

autoritatea vamal� are raporturi juridice, are  obliga�ia  potrivit  dispozi�iilor art.71  din Legea 

141/1997,  de a se prezenta la biroul vamal   care are în eviden�� opera�iunea în vederea încheierii 

opera�iunii  din punct de vedere vamal. Acest fapt nu implic� plata taxelor vamale la valoarea 

rezidual� din considerentele anterior prezentate. 

  Invocarea de c�tre petent� a diverselor situa�ii de încheiere anticipat� a contractelor 

de leasing din ini�iativa utilizatorului sau ca urmare a unei daune totale, prin plata la valoarea 

rezidual� a taxelor vamale �i analogia f�cut� în sensul c� dat� fiind culpa exclusiv� a utilizatorului, 
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societatea de leasing nu poate fi tratat� mai oneros �i cu efecte negative fa�� de locatorul de bun� 

credin�� din cazul închiderii anticipate  a contractului de leasing din ini�iativa utilizatorului, este 

netemeinic�. 

  Conform art.1 alin.(1) din OG 51/1997 : „Utilizatorul poate opta pentru cump�rarea 

bunului înainte de sfâr�itul perioadei de leasing, dac� p�r�ile convin astfel �i dac� utilizatorul achit� 

toate obliga�iile asumate prin contract”. În cazul achizi�ion�rii bunurilor, utilizatorul este obligat s� 

achite taxa vamal� calculat� la valoarea  rezidual� a bunului din momentul încheierii contractului  

de vânzare-cump�rare potrivit art.27 alin.(4) din OG 51/1997, citat anterior. 

  De asemenea, lipsa de temei legal  rezid� �i din faprul c� nu se poate face analogie 

cu o  situa�ie ipotetic� care nu are leg�tur� cu actul administrativ contestat din motivul c� 

interpretarea poate fi f�cut� numai în spe��. Situa�iile de încheiere anticipat� pot fi diferite cu 

implica�ii diferite (nu neap�rat plata taxelor vamale la valoarea rezidual�). În sistemul nostru de 

drept precedentul judiciar nu este izvor de  drept. Prin urmare, actele administrative  (Document 

pentru regularizarea situa�iei opera�iunilor vamale  deschise în baza prevederilor art.27 alin.(2) din 

OG 51/1997) cu atât mai mult nu pot fi considerate, în esen��, izvor de drept. În cazul unor erori, 

autoritatea vamal� are posibilitatea reverific�rii opera�iunii. 

  Fa�� de cele prezentate, prevederile art.27 alin. (3) �i alin.(4) din OG 51/1997 R, nu 

pot fi aplicabile în spe�a contestat� de petent�. 

  În spe�� : 

  Pentru a reglementa situa�ia m�rfurilor importate ce au f�cut obiectul  contractelor de 

leasing realizate pentru care nu s-a încheiat opera�iunea de leasing din punct de vedere vamal în 

situa�iile art.27 din OG 51/1997 R, autoritatea vamal� ia toate m�surile necesare pentru încasarea 

drepturilor de import în conformitate cu prevederile : 

 

� art.71 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României : „Importatorii  sau beneficiarii 

importului de m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri,în cazul în care ulterior declara�iei 

vamale, schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s� în�tiin�eze înainte autoritatea vamal� , 

care va aplica regimul tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri” ; 

� aplicarea prevederilor Legii 141/1997 se face în conformitate cu dispozi�iile Tratatului de 

Aderare a României la Uniunea European� Anexa V pct.4 – Uniunea Vamal� alin.(19) : 

„Procedurile care reglementeaz� na�terea unei datorii vamale, înscrierea în eviden�a 

contabil� �i recuperarea ulterioar� stabilite în art.201 – 232 din Regulamentul CEE 

nr.2913/92 �i art.859 – 876 din Regulamentul CEE 2454/93 se aplic� noilor state membre 

cu respectarea urm�toarelor dispozi�ii speciale : -  recuperarea se efectueaz� în condi�iile 

legisla�iei comunitare. Cu toate acestea, dac� datoria vamal� a luat na�tere înainte de data 
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ader�rii, recuperarea se  efectueaz� în condi�iile în vigoare în noul stat membru interesat 

înainte de aderare,  de c�tre acesta �i în favoarea acestuia”. (DVI nr.I 4044/26.01.2006 �i 

DVI nr.I 4047/26.01.2006). 

Înaintea ader�rii României la Uniunea European� în vigoare era Legea 86/2006 privind 

Codul Vamal al României cu aplicare 19.06.2006, care la art.284 dispune : „Opera�iunile 

vamale ini�iate sub regimul prev�zut de reglement�rile vamale anterioare intr�rii în vigoare a 

prezentului cod se finalizeaz� potrivit acelor reglement�ri” ; 

� potrivit art.141 alin.(1) �i (2) din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României (în 

vigoare la momentul plas�rii m�rfurilor sub regimul vamal de import): „În cazul m�rfurilor 

importate pentru care Legea prevede drepturi de import (.....) datoria vamal� ia na�tere în 

momentul înregistr�rii declara�iei vamale”, respectiv „Debitorul datoriei vamale este 

considerat titularul declara�iei vamale acceptate �i înregistrate” ; 

� iar în temeiul art.148 alin.(1) din Legea 141/1997 : „Cuantumul drepturilor de import  se 

stabile�te pe baza elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale”. 

 

Având în vedere rezilierea contractelor de leasing pentru m�rfurile plasate sub regim 

de import definitiv la data de 26.01.2006, importatorul titular al DVI nr. I XXX/26.01.2006 �i DVI nr.I 

XXXXX/26.01.2006, în spe�� societatea verificat�, avea obliga�ia s� în�tiin�eze înainte  autoritatea 

vamal� despre schimbarea utiliz�rii m�rfii în conformitate cu art.71 din legea 141/1997. 

  Datoria vamal� care a luat na�tere la momentul plas�rii sub regim vamal de import a 

fost amânat� pân� la data schimb�rii destina�iei, în spe�� 04.03.2009 (specificat� în Notific�rile 

nr.XXXX �i XXXX/06.03.2009 comunicate de societatea de leasing verificat� c�tre utilizatorul final 

SC XXXX SRL), momentul când  societatea de leasing intr� sub inciden�a prevederilor art.71 din 

Legea 141/1997 pentru aplicarea regimului tarifar vamal, acest fapt determinând �i faptul generator 

al calculului major�rilor de întârziere în temeiul  art.119 – 120 OG 92/2003 R. 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 

 

������������������������������������������������������������������������&&&&����

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de XXXXX lei reprezentând 

datorie vamal� total� din care : 

 

� taxe vamale    - XXXX lei 

� comision vamal   -      XX lei 
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� TVA     -   XXXX lei 

� maj.întârziere taxe vamale  -      XXX lei 

� maj.întârziere comision vamal -        XX lei 

� maj.întârziere TVA   -      XXX lei 

 

Prezenta  Decizie  poate  fi   atacat� la  Tribunalul  Sibiu  în  termen  de  6  luni de la  

comunicare. 
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