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            D E C I Z I E  nr. 813/387/29.04.2014                 
privind contesta ia formulat de 

 
S.C. X S.R.L.    

înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ....../04.03.2014     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Direc ia Regional Vamal Timi oara cu adresa nr. 3165/03.03.2014, 
înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
......./04.03.2014, asupra contesta iei formulate de 

  

S.C. X S.R.L.   

înregistrat la  Direc ia Regional Vamal Timi oara sub nr. ........./24.02.2014 i 
la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.  
........./04.03.2014, i a procedat la analizarea dosarului cauzei, constatând 
urm toarele:

  

Petenta S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei  pentru 
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. ...../22.01.2014 emis de Direc ia Regional Vamal Timi oara. 

  

Suma total contestat este în cuantum de xxxx lei i reprezint :

 

- xxxxx lei 

 

taxa vamal suplimentar pentru produsele cablu cupru 
tensiune i piese plastic organizare cabluri  

- xxxxx lei 

 

TVA aferent produselor cablu cupru tensiune i piese 
plastic organizare cabluri  

- xxxx lei 

 

accesorii reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere 
aferente obliga iilor vamale contestate.  

 

           
          În leg tur cu suma contestat , ar tam urm toarele:

 

În considerarea dispozi iilor pct. 1 din Ordinul nr. 978 din 8 iulie 2005 
privind aprobarea Preciz rilor pentru aplicarea prevederilor Ordonan ei de 
urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele m suri de natura fiscal i 
financiar pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei na ionale, unde se precizeaz ca:

 

Începând cu data de 1 iulie 2005, crean ele fiscale reprezentând 
impozite, taxe, contribu ii i alte sume datorate bugetului general consolidat se 
stabilesc în moneda noua, la nivel de leu, f r subdiviziuni, prin rotunjire la un 
leu pentru frac iunile de peste 50 de bani inclusiv i prin neglijarea frac iunilor 
de pana la 49 de bani inclusiv, cu excep ia crean elor prev zute la pct. 3. În 
cazul impozitelor, taxelor i contribu iilor re inute la sursa potrivit legii, 
rotunjirea se efectueaz de c tre pl titorul de venit pentru fiecare beneficiar. 
Prevederile se aplica i crean elor fiscale n scute anterior datei de 30 iunie 
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2005, stabilite sau corectate dup data de 1 iulie 2005, precum i celor înscrise 
în acte administrative aflate în curs de executare.

 
coroborat cu faptul ca în Decizia atacata sumele înscrise la rubricile de la nr. 
curent 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Denumirea drepturilor/obliga ii fiscale accesorii 
stabilite suplimentar sunt f r virgul , Direc ia General

 
Regional a Finantelor 

Publice Timi oara se va pronun a asupra sumei de xxxxx lei reprezentând: 
- xxxxx lei 

 

taxa vamal suplimentar pentru produsele cablu cupru 
tensiune i piese plastic organizare cabluri  

- xxxx lei 

 

TVA aferent produselor cablu cupru tensiune i piese 
plastic organizare cabluri  

- xxx lei 

 

accesorii reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere 
aferente obliga iilor vamale contestate.  

   

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al societ ii petente, d-
nul avocat L.F, la dosarul cauzei existând originalul împuternicirii avoca iale, 
a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat . 

          

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea 
contesta iei:

   

I.  În contesta ia formulat , S.C. X S.R.L. solicit anularea par ial a 
Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. ../22.01.2014 emis de Direc ia Regional Vamal 
Timi oara, in ceea ce prive te:  
a) Stabilirea unei alte încadr ri tarifare decat cea declarata la data importului 
pentru produsul cablu cupru tensiune <80 V; -3,7%; 
b) Stabilirea unei alte încadr ri tarifare decât cea declarata la data importului 
pentru produsul piese plastic organizare cabluri; 
c) Stabilirea de obliga ii de plat accesorii pentru obliga iile

 

de plat principale 

 

stabilite prin decizia contestat .

  

De asemenea, solicit restituirea sumei de xxxx lei reprezentând: 
- xxxxx lei diferen a taxe vamale pentru produsele cablu cuprul, tensiune 

i piese plastic organizare cabluri; 
- xxxxxx lei diferen a T.V.A. achitat pentru produsele cablu cupru 

tensiune i piese plastic organizare cabluri; 
- xxxx lei reprezentând obliga ii de plat accesorii (dobânzi i penalit i 

de întârziere). 
Petenta sus ine c A a cum s-a ar tat în actul de control din pozi ia xxxx 

se exclud, conform, Notelor explicative, conductoarele folosite la conectarea 
componentelor interne ale ma inii. Per a contrario, cablurile importate de 
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societatea noastr nu se exclud de la pozi ia respectiv , ele fiind utilizate la 
transferul de date dintre doua echipamente externe ale ma inii . 

Pentru aceste motive petenta apreciaz c încadrarea tarifara pentru 
cablurile de cupru a fost corect declarat ca fiind xxxx, ea neputând fi exclusa de 
la aceasta pozi ie pe considerentele ar tate de organul de control. 

In ceea ce prive te piesele din plastic pentru organizare cabluri, încadrate 
de petent la pozi ia tarifara xxxxxxxx, aceasta arat c nu pot fi considerate ca 
fiind susceptibile de a fi folosite în alte echipamente având în vedere faptul ca 
aceste repere prezint caracteristici specifice, fiind proiectate special de c tre 
inginerii X pentru dulapurile server la care sunt folosite. 

Petenta precizeaz c având in vedere principiul 3a de încadrare a 
m rfurilor in nomenclatura combinata, prev zut in REGULILE GENERALE 
PENTRU INTERPRETAREA SISTEMULUI ARMONIZAT din ANEXA la 
CONVENTIA INTERNATIONALA privind Sistemul armonizat de denumire i 
codificare a m rfurilor încheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, încadrarea 
tarifara corecta este cea declarata de petent ; citând Regulile de la pct. 1, 2 a i b 
i 3a.  

Petenta arat c produsele denumite piese din plastic pentru organizare 
cabluri se pot utiliza numai pentru montarea la dulapurile server, iar având in 
vedere regula 3a, pozi ia tarifara cea mai specifica este xxxx i nicidecum cea 
stabilit de autoritatea vamala (xxxxx) care are un caracter general dat in 
exclusivitate de materialul din care sunt produse reperele i f când abstrac ie de 
destina ia specific a produsului la aceast încadrare mult mai general , în 
opinia petentei, clasificându-se doar acele produse din material plastic care nu 
pot fi încadrate in alt parte, pentru ele neexistând o pozi ie mai specific .

 

De asemenea, petenta apreciaz c prin decizia contestat nu ar fi trebuit 
calculate obliga ii de plat accesorii raportat la prevederile art. 111 alin. 1 i 2 
din OG nr. 92/2003.  

Subliniaz , de asemenea, faptul ca a dat dovada de bun -credin în 
raporturile sale cu autoritatea vamala procedând la achitarea întregului debit 
stabilit anterior prin procesul verbal de control, act premerg tor deciziei 
contestate, pentru a opri curgerea acestor obliga ii de plat accesorii a c ror 
percepere o consideram ca fiind netemeinica deoarece dobânzile i penalit ile 
de întârziere au un caracter sanc ionator pentru contribuabilii care nu- i 
îndeplinesc obliga ia de plat la termenul scadent , bazându-se pe ra ionamentul 
c având în vedere data comunic rii prin înmânare a titlului de crean 
(23.01.2014), termenul de scadenta era data de 20.02.2014 in timp ce societatea 
noastr a achitat debitul la data de 17.01.2014, drept care apreciem ca subscrisa 
nu poate fi sanc ionata prin calcularea de obliga ii de plat accesorii, aceasta 
datorând doar taxe vamale i TVA pentru pozi iile necontestate prin prezenta .   

II. Organele autorit ii vamale au efectuat controlul ulterior al 
opera iunilor vamale efectuate de petent , constatând c în perioada controlat , 
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octombrie 2010 

 
octombrie 2013, S.C. X S.R.L. a efectuat un num r de 583 

opera iuni vamale de import m rfuri, în principal pentru produc ia de cabluri 
pentru transfer de date i de cabine pentru server.  

M rfurile puse în liber circula ie în România, au ca ri de origine: SUA, 
Brazilia, Canada, Japonia, Mexic, Costa Rica, China i sunt furnizate în condi ii 
de livrare, în principal: DAP, DDU, DAF, CIF, CPT, EXW.  

Opera iunile de punere în liber circula ie au fost derulate, în principal 
prin Biroul Vamal Timi oara Baza i Aeroport, Arad 

 

Baza i Aeroport i 
sporadic, prin Biroul Vamal Bucure ti  Otopeni.  

În urma controlului a fost verificat corectitudinea încadr rilor tarifare, 
constatându-se urm toarele:

 

În cazul a 18 opera iuni de punere în liber circula ie, la pozi ia tarifar 
8544.49.20 

 

De tipul celor utilizate pentru telecomunica ii, pentru o tensiune 
de maxim 80 V , de la 8544.49 

 

Altele , de la 

 

8544 

 

Fire, cabluri 
(inclusiv cabluri coaxiale) i alte conductoare electrice izolate (chiar emailate 
sau oxidate anodic), cu sau f r conectori; cabluri din fibre optice, constituite 
din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau 
prev zute cu conectori ; taxe vamale = 0%, au fost încadrate eronat produsele 
denumite comercial: Cablu cupru .  

Cablul în cauz , dup ce este echipat cu diverse tipuri de conectori, este 
utilizat ca accesoriu pentru sisteme de calcul, cu rol de a asigura transferul de 
date dintre dou echipamente sau a unui echipament al sistemului calcul i 
periferic extern 

 

imprimant , scanner etc.; f cându-se aplica iunea Notelor 
explicative la Nomenclatura combinat a Uniunii Europene, modificate i 
completate cu ../06.05.2011.  

Ca urmare, produsul în cauz , potrivit Notelor explicative la 
Nomenclatura combinat a Uniunii Europene, a specifica iilor tehnice 
referitoare la produs i a informa iilor de

 

la sediul societ ii, se clasific la 
pozi ia tarifar 8544.49.93 

 

Altele, pentru o tensiune de maxim 80 V , de la 

 

8544.49 

 

Altele , de la 8544 

 

Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) i alte 
conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau f r 
conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar 
echipate cu conductoare electrice sau prev zute cu conectori Alte articole din 
cauciuc vulcanizat, nedurificat , taxa vamal = 3,7%.; diferen a

 

de tax 
producând efecte economice.  

În cazul a 16 opera iuni de punere în liber circula ie, la pozi ia tarifar 

 

9403.90.90 

 

Din alte materiale de la 

 

9403.90 

 

P r i , de la 

 

9403 Alt 
mobilier i p r i ale acestuia , - taxa vamal = 2,7%, au fost încadrate eronat 
produsele declarate: P r i din plastic pentru asamblare dulapuri servere , 
respectiv P r i dulapuri metalice 

 

1 opera iune. 

 

Organele autorit i vamale au stabilit c piesele din plastic în cauz , au rol 
de fixare, sus inere i organizare/direc ionare a cablurilor de re ea care echipeaz 

http://www.anaf.ro


www.anaf.ro   
5 

dulapurile server - unul din produsele finite rezultate din procesul de produc ie 
al societ ii controlate. 

 
Aceste repere nu reprezint componente destinate exclusiv pentru 

echiparea dulapurilor server. Ele pot fi utilizate, cu acela i rol/func iune, în orice 
fel de echipamente care reclam acest lucru. 

 
În consecin , pozi ia tarifar specific în cazul acestora, este 

 

3926.90.97 

 

Altele . de la 

 

3926.90 

 

Altele , de la 

 

3926 

 

Alte articole 
din materiale plastice i articole din alte materiale de la pozi iile 3901 

 

3914 , 
taxa vamal 

 

6,5%; diferen a de tax producând efecte economice. 

   

Referitor la suma total de xxxxx lei reprezentând drepturi vamale i 
accesorii aferente, cauza supusa solu ion rii este dac m rfurile importate, 
respectiv cabluri cupru tensiune i piese plastic organizare cabluri se 
încadreaz la codurile tarifare 8544.49.20, 9403.90.90, a a cum a procedat 
petenta sau la codurile tarifare 8544.49.93 i respectiv 3926.90.97,  a a cum au 
stabilit la controlul ulterior organele autorit ii  vamale.

  

În fapt, organele autorit ii vamale au efectuat o ac iune de control care a 
avut ca obiect verificarea corectitudinii încadr rii tarifare pentru mai multe 
m rfuri puse in libera circula ie de S.C. X S.R.L., printre care si cele contestate: 
"Cablu cupru tensiune < 80 V", respectiv "Piese plastic organizare cablu".  

În drept, clasificarea tarifar vamal se stabile te conform Regulilor 
generale pentru interpretarea Sistemului Armonizat de denumire i codificare a 
m rfurilor , prezentate în anexa la Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României 
la Conven ia Interna ional privind Sistemul armonizat de denumire i 
codificare a m rfurilor, precum i în concordan cu Regulamentul CE nr. 
1214/2007 al Comisiei din 20.09.2007 de modificare a anexei I la Regulamentul 
CEE nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara si statistica si 
Tariful Vamal Comun i Notele Explicative ale Nomenclaturii Combinate a 
Comunit ii Europene publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 
133/01/2008.  

Potrivit Regulilor generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate din 
Regulamentul CE nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007 de 
modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind 
Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal Comun:

 

A. Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate 
Clasificarea m rfurilor în Nomenclatura Combinat se efectueaz în 
conformitate cu urm toarele principii:

 

1. Enun ul titlurilor sec iunilor, capitolelor sau subcapitolelor este 
considerat ca având numai o valoare indicativ , clasificarea m rfurilor 
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considerându-se legal determinat atunci când este în concordan cu textul 
pozi iilor i notelor de sec iuni i de

 
capitole i, atunci când nu sunt contrare 

termenilor utiliza i în acele pozi ii i note, cu urm toarele reguli.

 
[...] 

3. Atunci când m rfurile ar putea fi clasificate la dou sau mai multe 
pozi ii prin aplicarea regulii 2 (b) sau în orice alt caz, clasificarea se face dup 
cum urmeaz :

 

(a) Pozi ia cea mai specific trebuie s aib prioritate fa de pozi iile cu 
un domeniu de aplicare mai general. Cu toate acestea, în cazul în care dou sau 
mai multe pozi ii se refer fiecare numai la o parte din materialele care compun 
un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte din articolele 
m rfurilor prezentate în seturi, condi ionate pentru vânzarea cu am nuntul, 
aceste pozi ii se consider , în raport cu produsul sau articolul, la fel

 

de specifice, chiar dac una dintre pozi ii ofer o descriere mai precis sau mai 
complet .

 

(b) Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau 
constituite prin asamblarea unor articole diferite i m rfurile prezentate în 
seturi condi ionate pentru

 

vânzarea cu am nuntul, care nu pot fi clasificate prin 
aplicarea regulii 3 (a), se clasific dup materialul sau articolul care le confer 
caracterul esen ial, în cazul în care este posibil efectuarea acestei

 

determin ri.

 

(c) În cazul în care regulile 3 (a) i 3 (b) nu permit efectuarea clasific rii, 
marfa se clasific la pozi ia cu num rul cel mai mare dintre cele susceptibile a 
fi luate în considerare. 
[...] 

6. Clasificarea m rfurilor la subpozi iile unei aceleia i pozi ii se 
efectueaz , în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi ii i a notelor 
de subpozi ii, precum i, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, 
în elegând prin aceasta c nu pot fi comparate decât subpozi iile aflate pe 
acela i nivel. În sensul acestei reguli, se

 

utilizeaz i notele de sec iuni i 
capitole corespunz toare, cu excep ia cazului în care exist dispozi ii contrare.

 

Conform Regulii generale 1 de interpretare, încadrarea m rfurilor este 
considerata legal determinata atunci când este in concordanta cu textul pozi iilor 
si al notelor de sec iuni si de capitole, iar potrivit regulii generale 3 b articolele 
compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole 
diferite, se clasific dup materialul sau articolul care le confer caracterul 
esen ial, clasificarea m rfurilor la subpozi iile unei aceleia i pozi ii efectuându-
se, cu respectarea termenilor acelor subpozi ii i a notelor de subpozi ii, potrivit 
regulii generale 6. 

In spe sunt aplicabile i preciz rile Notelor explicative ale 
Nomenclaturii Combinate, ale Sistemului Armonizat de Descriere si Codificare 
a M rfurilor, precum i Notele de la capitolele 

 

30, 36, 52 i 90.  
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În fapt, în scopul stabilirii pozi iei tarifare corecte pentru marfa în spe , 
sunt aplicabile prevederile Notelor explicative Ia Nomenclatura Combinata a 
Uniunii Europene, modificate si completate cu JO C 137/06.05.2011: 

În aceste note, referitor la încadrarea tarifar 8544.42.10, care se aplic 
"mutatis mutandis" produselor încadrate la pozi ia tarifara 

 
8544.49.20, se 

specifica: "Sunt îns excluse din prezenta subpozi ie: conductoarele electrice 
prev zute cu conectori utilizate pentru conectarea diferitelor aparate (de 
exemplu, pentru conectarea unui DVD player cu un monitor sau a unei ma ini 
automate de prelucrare a datelor cu un monitor, o imprimanta, o tastatura, un 
proiector, etc.), conductoare electrice concepute pentru a fi inserate în ma ini, de 
exemplu, într-o ma in automat de prelucrare a datelor sau într-o unitate a unei 
asemenea ma ini, în scopul de a conecta diferite componente interne ale 
ma inii." 

Din cele prezentate mai sus, rezult faptul c de la pozi ia tarifar 

 

8544.49.20 sunt excluse atât conductoarele electrice care sunt utilizate pentru 
conectarea diferitelor aparate... "- lit. a) cat si .....în scopul de a conecta diferite 
componente  interne ale ma inii" 

 

lit. b) i totodat , c societatea în cauz 
recunoa te c marfa în spe se încadreaz la preciz rile de la lit. a) din Note, 
a a cum, de altfel, a constatat i echipa de control. 

In cuprinsul deciziei contestate, punctul 10., s-au consemnat urm toarele:

 

"....la pozi ia tarifar 

 

8544.49.20 

 

"De tipul celor utilizate pentru 
telecomunica ii, pentru o tensiune de maxim 80 V , de la 

 

8544.49 - Altele', 
de la 8544 

 

"Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) i alte conductoare 
electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau f r

 

conectori; 
cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu 
conductoare electrice sau prev zute cu conectori"; taxe vamale = 0 %, au fost 
încadrate eronat produsele denumite comercial : "Cablu cupru". 

Cablul in cauza, dup ce este echipat cu diverse tipuri de conectori, este 
utilizat ca accesoriu pentru sisteme de calcul, cu rol de a asigura transferul de 
date dintre doua echipamente sau a unui echipament al sistemului calcul i 
periferic extern - imprimanta, scanner, etc. 

În Notele explicative la Nomenclatura Combinata a Uniunii Europene, 
modificate i completate Cu JO C 137/06.05.2011, referitor la încadrarea tarifar 
85444920, se specific :

 

,,Nota explicativ aferent subpozi iei 85444210, se aplic mutatis 
mutandis". 

În acelea i norme, referitor la încadrarea tarifara 85444210, se specific : 
"Sunt îns excluse din prezenta subpozi ie :

 

b) conductoare electrice concepute pentru a fi inserate în ma ini, de 
exemplu, într-o ma in automat de prelucrare a datelor sau intr-o unitate a 
unei asemenea ma ini, în scopul de a conecta diferite componente interne ale 
ma inii." 
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Pe cale de consecin , produsul în cauz , potrivit Notelor explicative la 
Nomenclatura combinat a Uniunii Europene, a specifica iilor tehnice 
referitoare la produs i a informa iilor de la sediul societ ii, se clasific la 
pozi ia tarifara : 8544.49.93 

 
"Altele, pentru o tensiune de maxim 80 V"1 de 

la 

 
8544.49 

 
"Altele", de la 

 
8544 

 
"Fire, cabluri (inclusiv cabluri 

coaxiale) si alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate 
anodic), cu sau f r conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre 
izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prev zute cu 
conectori" Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat", taxa vamala = 
3,7%. 

Referitor la pozi ia tarifar privind "Piesele din plastic pentru organizare 
cabluri, încadrate de petent la pozi ia tarifar - 9403.90.90 i nu a a cum eronat 
sus ine aceasta în contesta ie, 9403.90.90.90 

 

pozi ie tarifar inexistent , din 
analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c , în realitate, 
caracteristicile specifice reclamate, ale acestor repere, sunt cele de grupare si 
rigidizare/fixare a cablurilor de re ea, pe un suport din metal, de un anumit profil 

 

de regula U sau L perforat, pentru echiparea unui server, a unei centrale 
telefonice, a oric rui obiectiv care reclam dispunerea de cabluri de 
telecomunica ii pe pere ii unei înc peri, de exemplu, etc. 

 

conform Fi elor 
tehnice existente la dosarul cauzei. 

Pentru aceste motive preten iile petentei c "Piesele din plastic pentru 
organizare cabluri; încadrate de societatea noastra la pozi ia

 

tarifar

 

- 
9403.90.90.90, nu pot fi considerate ca fiind susceptibile de a fi folosite in alte 
echipamente având în vedere faptul ca aceste repere prezint caracteristici 
specifice, fiind proiectate special de c tre inginerii X pentru dulapuri server la 
care sunt folosite." nu au putut fi re inute în solu ionarea favorabil a cauzei, în 
lipsa preciz rii de c tre aceasta a

 

normei legale pe care s le întemeieze.  

 

În consecin , pozi ia tarifar specific în cazul acestora, este 

 

3926.90.97 ,Altele", de la 

 

3926.90 

 

,Altele", de la 

 

3926 

 

,Alte 
articole din materiale plastice articole din alte materiale de la pozi iile 3901-
3914", taxa vamala  6,5%.  

Referitor la TVA sunt aplicabile prevederile art. 136, 139 si art. 157(3) 
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile 
ulterioare, coroborat cu art. 201 al. (1) pct. a) si al. 2 din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, de la data 
declara iilor vamale.

 

Art. 136 
(1) ,,In cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea ad ugata devine exigibil 
la data când se genereaz drepturi de import pentru bunurile respective, 
conform legisla iei vamale în vigoare." 
"(2) In cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare 
prev zute la alin. (1), faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea 
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ad ugat intervin la data la care ar interveni faptul generator i exigibilitatea 
acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de 
taxe." 

Art. 157: (3) 
Plata taxei pe valoarea ad ugat la buget:

 
(3) Taxa pe valoarea ad ugat pentru importuri de bunuri, cu excep ia celor 
scutite de taxa pe valoarea ad ugat , se pl te te la organul vamal, în 
conformitate cu regulile în vigoare privind plata drepturilor de import." 
Art.32 din Codul de procedur fiscal aprobat prin OG 92/2003, republicat

 

,,Impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz potrivit legii, în vam sunt 
administrate de organele vamale"  

Având în vedere cele re inute, precum i prevederile art. 201 pct.3 din 
acela i Regulament, care precizeaz :

 

Debitorul vamal este declarantul. În situa ia unei reprezent ri indirecte, 
persoana în numele c reia se face declara ia vamal este, de asemenea, debitor 
vamal , i în temeiul prevederilor art. 216 alin 1 din Ordonan a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile

 

i 
complet rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit. a) din Ordinul Pre edintelui 
Agen iei Na ional

 

de Administrare Fiscala nr.450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscal , potrivit c ruia Contesta ia poate fi respins 
ca: a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept 
prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat se va respinge ca neîntemeiat

 

contesta ia 
societ ii pentru suma de xxxxxxx lei reprezentând taxe vamale si TVA în vam .  

Referitor la preten iile petentei c "Prin prezenta contestam stabilirea de 
c tre autoritatea vamal a încadr rii tarifare 

 

8544.49.93 pentru produsul 
"Cablu cupru tensiune <80V pe motivul ca aceste cabluri ar fi excluse din 
pozi ia tarifar declarat , i anume 8544.49.20, prin Notele explicative la 
Nomenclatura combinata aferente subpozi iei declarate la import.", aceasta 
ar tând c în fapt cablurile importate de societatea noastr nu se exclud de la 
pozi ia respectiva 

 

8544.49.20, ele fund utilizate la transferul de date dintre 
echipamente externe ale ma inii" ...'..a a cum a re inut echipa de control, "sunt 
utilizate ca accesoriu pentru sisteme de calcul cu rol de a asigura transferul de 
date dintre doua echipamente sau a unui echipament al sistemului calcul i 
periferic extern - imprimanta, scanner, etc.", astfel c sus inerile sale nu sunt 
relevante în cauza dedus judec ii. 

  

În ceea ce prive te dobânzile i penalit ile de întârziere în suma de xxxxx 
lei, contestate, stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa iei nr. 
, ./22.01.2014 emis de reprezentan ii Direc iei Regionale Vamale 
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Timi oara, acestea reprezint m sura accesorie în raport cu debitul. Deoarece în 
sarcina contestatoarei a fost re inut ca datorat debitul în suma de xxxx lei 
reprezentând drepturi vamale, aceasta datoreaz i dobânzile împreun cu 
penalit ile de întârziere în suma de xxxxxx lei, conform principiului de drept 
accessorium sequitur principale.  

Referitor la sus inerea petentei c prin decizia contestat nu ar fi trebuit 
calculate obliga ii de plat accesorii raportat la prevederile art. 111 alin. 1 si 2 
din OG 

 

92/2003, conform c rora "(1) Crean ele fiscale sunt scadente la 
expirarea termenelor prev zute de Codul Fiscal sau alte legi care le 
reglementeaz .

 

(2) Pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale i pentru obliga iile 
fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabile te în func ie 
de data comunic rii, astfel:

 

dac data comunic rii este cuprins în intervalul 1 

 

15 din luna, 
termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urm toare;

 

daca data comunic rii este cuprins în intervalul 16-31 din lun , 
termenul de plata este pân la data de 20 a lunii urm toare;", precum i c 
societatea noastr a achitat debitul la data de 17.01.2014, drept pentru care 

apreciem ca subscrisa nu poate fi sanc ionat prin calcularea de obliga ii de plat 
accesorii, aceasta datorând doar taxe vamale si TVA pentru pozi iile 
necontestate prin prezenta. , se retine c art.119 alin.(1) din Ordonan a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, stipuleaz :

 

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a 
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de 
întârziere.". 

La art.120 alin.1) din acela i act normativ, se precizeaz c :

  

(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,

 

începând cu 
ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.

 

Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus invocate dobânzile se 
calculeaz pentru neachitarea la termenul de scadenta a datoriei vamale. 

De asemenea, art.120^1 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, în vigoare începând cu data de 01.07.2010, prevede: 
Penalit i de întârziere

 

(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o

 

penalitate de întârziere datorat pentru neachitarea la scaden a

 

obliga iilor fiscale principale.

 

În spe a de fa datoria vamal a luat na tere, conform art. 201 pct.1 lit a 
din Regulamentul CEE nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
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instituire a Codului Vamal Comunitar la punerea în liber circula ie a 
m rfurilor supuse drepturilor de import

 
De asemenea, pct.2 al articolului invocat mai sus stipuleaz c o datorie 

vamal se na te în momentul accept rii

 
declara iei vamale în cauz .

  
Având în vedere cele de mai sus se re ine c la data depunerii declara iilor 

vamale ia na tere în sarcina petentei datoria vamal , dobânzile urmând s curg 
din ziua urm toare scaden ei datoriei vamale, respectiv ziua urm toare na terii 
datoriei vamale, i pân la data stingerii sumei datorate, drept pentru care 
sus inerea petentei nu poate fi re inut , ca urmare se va respinge ca neîntemeiat 
contesta ia i pentru accesoriile în sum de xxxxx lei.  

Înveder m c în cauz sunt

 

aplicabile i dispozi iile art. 78, 79 si 201(1) i 
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, astfel: 
Art. 78 

"Autorit ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot modifica 
declara ia dup acordarea liberului de vama pentru m rfuri".

 

Art. 79 
"Punerea in libera circula ie confer m rfurilor necomunitare statutul 

vamal de m rfuri comunitare.

 

Aceasta atrage dup sine aplicarea masurilor de politic comercial , 
încheierea celorlalte formalit i prev zute. Cu privire la importul m rfurilor i 
la aplicarea drepturilor legal datorate".

  

Referitor la cap tul de cerere prin care petenta solicit restituirea sumei 
de xxxxxxxx lei reprezentând taxe vamale, TVA i accesorii, s-au re inut 
urm toarele:

  

Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , este limitat astfel:

 

 " ART. 205 
    Posibilitatea de contestare     

(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este 
o cale administrativ de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se 
consider lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi iile legii.

     

(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.     

(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contest numai împreun .

 

( ) 
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(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

   
Pe cale de consecin , în condi iile în care prin contesta ia formulat de 

societatea petent , aceasta a solicitat restituirea sumei de 80.339,46 lei,

 
în 

conformitate cu dispozi iile pct. 3 din Ordinul nr. 1.939 din 15 noiembrie 2006, 
care stipuleaz :

 

3. Pentru compensarea sumelor men ionate la pct. 1, contribuabilul 
titular al opera iunii vamale va depune la autoritatea vamal competent , în 
termenul de prescrip ie prev zut de lege, o cerere de compensare sau de 
restituire, aceasta urmând a fi solu ionat în termen de 45 de zile de la data 
înregistr rii.

 

coroborat cu art. 205 i urm toarele din

 

OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , mai sus citat, rezult c pentru acest cap t de 
cerere competen a de solu ionare apar ine Direc iei Regionale Vamale 
Timi oara.   

Pentru considerentele re inute, în temeiul Regulilor generale pentru 
interpretarea Sistemului Armonizat de denumire i codificare a m rfurilor, 
prezentate în anexa la Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României la Conven ia 
Interna ional privind Sistemul armonizat de denumire i codificare a m rfurilor, 
Regulamentul CE nr. 1214/2007 al Comisiei din 20.09.2007 de modificare a 
anexei I la Regulamentul CEE nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura 
tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun i Notele Explicative ale 
Nomenclaturii Combinate a Comunit ii Europene

 

publicate in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene C 133/01/2008, Regulile generale de interpretare a 
Nomenclaturii Combinate din Regulamentul CE nr. 1214/2007 al Comisiei din 
20 septembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 
al Consiliului privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal Comun, 
Notele explicative la Nomenclatura Combinata a Uniunii Europene, modificate i 
completate Cu JO C 137/06.05.2011, art. 136, 139 si art. 157(3) din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 78, 
art. 79, art. 201 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a 
Codului Vamal Comunitar, art. 111, art. 119, art. 120, art.120^1, art. 216 din 
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit. a) 
din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionala de Administrare Fiscala 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal ,

 

în baza 
referatului nr.                              , se  

D E C I D E   
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- respingerea ca neîntemeiat 

 
a contesta iei

 
formulat împotriva Deciziei 

pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. ....../22.01.2014 emis de Direc ia Regional Vamal 
Timi oara pentru suma total de xxxxx lei reprezentând: 

- xxxxxx lei 

 
taxa vamal suplimentar pentru produsele cablu 

cupru tensiune i piese plastic organizare cabluri  
- xxxxxxx lei 

 

TVA aferent produselor cablu cupru tensiune i 
piese plastic organizare cabluri  

- xxxxxxx lei 

 

accesorii reprezentând dobânzi i penalit i de 
întârziere aferente obliga iilor vamale contestate.  

 

- prezenta decizie se comunica la: 
                                                             S.C X S.R.L. 
                                                             Direc ia Regional Vamal Timi oara

 

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  

 DIRECTOR GENERAL, 
LUCIAN OVIDIU HEIU
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