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DECIZIA nr. 6/19.01.2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L.     
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…… 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a a fost sesizat de c�tre 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a - Serviciul Antifraud� Fiscal� 
�i Vamal� prin adresa nr…….. din 08.12.2008, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr……. din 
09.12.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în 
Constanta, b-dul ……….. nr…., bl…., sc…, ap… CUI ………...  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� drepturile vamale de import stabilite prin Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr…….. din 25.11.2008, întocmit� de organele vamale din cadrul D.R.A.O.V. Constan�a în 
baza Procesului verbal de control nr……./25.11.2008, în cuantum total de ……… lei, 
compuse din: 

� ……. lei - T.V.A.; 
� ……. lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

Contesta�ia a fost introdus� de contestator, fiind îndeplinite prevederile art.206 lit.e) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i a fost depus� în termenul 
prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost comunicate pe baz� de semn�tur� în data de 26.11.2008 iar 
contesta�ia a fost depus� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a, în 
data de 08.12.2008, fiind înregistrat� sub nr……... 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� prev�zute la art.206 �i 
209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
    I.  Prin adresa înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Constan�a sub nr……/08.12.2008, petenta, prin reprezentantul s�u legal, formuleaz� contesta�ie 
împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr……. din 25.11.2008, întocmit� în baza Procesului verbal de control din 
23.11.2008, solicitând admiterea acesteia �i anularea actului administrativ-fiscal. 

În justificarea ac�iunii sale, petenta arat� c� temeiurile de drept invocate de organul vamal, 
respectiv Legea nr.141/1997, Legea nr.571/2003, O.G. nr.92/2003 �i Legea nr.86/2006, nu au nici 
o  leg�tur� cu motivul de fapt �i nu demonstreaz� obligativitatea achit�rii T.V.A., pentru valoarea 
intelectual� a softului importat în iunie 2005. 

Totodat�, sus�ine c� la întocmirea procesului verbal �i a deciziei de regularizare organul 
vamal nu a avut în vedere dispozi�iile Deciziei nr.4.1 a Comitetului Tehnic de evaluare în vam� 
privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, con�inând 
date sau instruc�iuni, aprobat� prin Decizia Directorului general al Direc�iei Generale a V�milor, 
nr.368 din 16.06.1998, în vigoare la data efectu�rii opera�iunii de import, unde se arat� c� 
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valoarea în vam� nu cuprinde costul ori valoarea datelor sau a instruc�iunilor pe care le con�in 
suporturile informatice, în condi�iile în care acest cost ori aceast� valoare este distinct� de costul 
ori de valoarea suportului informatic. 

Pentru acest motiv, petenta consider� c� Decizia de regularizare este în contradic�ie cu 
Decizia nr.368/16.06.1998 a Directorului General al V�milor �i prin urmare, este nelegal�. 

   
II.   Procesul verbal de control din 23.11.2008 a fost întocmit de organele vamale din 

cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a – Serviciul 
Antifraud� Fiscal� �i Vamal� urmare finaliz�rii controlului ulterior al opera�iunii de import 
definitiv, efectuat� în data de 22.06.2005, prin Biroul Vamal Bucure�ti – Otopeni.  

Urmare controlului, s-a constatat c� societatea a importat de la firma E........., S..........., 
USA, 4 buc.CD cu soft în valoare total� de ........ USD, din care ....... USD pentru CD-uri �i ......... 
USD pentru soft, pentru care a achitat drepturi vamale în valoare de ......... lei constând în T.V.A. 
aferent� valorii CD-urilor, f�r� a include în valoarea în vam� valoarea softului, înc�lcându-se 
prevederile art.128 alin.(1) �i art.131 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal precum 
�i art.8 alin.(1) lit.c) din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului General pentru 
Tarife �i Comer� GATT de la Geneva . 

Drept urmare, organul vamal a procedat la recalcularea valorii în vam� a bunurilor 
importate luându-se în considerare elementele de taxare din momentul na�terii datoriei vamale, 
rezultând c� societatea, în calitate de titular al opera�iunii, datoreaz� pentru acestea o diferen�� de 
T.V.A. de plat� în cuantum de ......... lei �i aferent acesteia, major�ri de întârziere în cuantum de 
......... lei, calculate de la data declara�iilor vamale de import �i pân� la data de 23.11.2008 

În baza Procesului verbal de control a fost întocmit� Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, nr……. din 25.11.2008, act ce a fost 
comunicat reprezentantului legal al petentei pe baz� de semn�tur�, în data de 26.11.2008. 
    
 III.    Având in vedere actele si documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
petentei in raport de constat�rile organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile in spe��, se re�in urm�toarele: 
  

În fapt, în baza DVI nr…….. din 22.06.2005, petenta a efectuat un import de 4 buc.CD-
uri cu soft de la firma E………., S……..., USA  pentru care, la stabilirea valorii în vam� în 
vederea achit�rii drepturilor de import nu a inclus �i valoarea de …….. USD a softului, ci doar 
valoarea de ……. USD a CD-urilor suport,  pentru care a achitat T.V.A. în sum� de …….. lei.  

Urmare controlului ulterior, organul vamal a procedat la includerea softului în valoarea în 
vam� �i la recalcularea drepturilor de import, rezultând astfel o diferen�� suplimentar� de T.V.A. 
în sum� de …….. lei �i, aferent acesteia, major�ri de întârziere în cuantum de …….. lei, calculate 
de la data efectu�rii formalit��ilor de import �i pân� la data de 23.11.2008. 

Petenta contest� stabilirea acestor diferen�e de obliga�ii vamale sus�inând c� organul 
vamal nu a avut în vedere Decizia nr.4.1 a Comitetului Tehnic de evaluare în vam� privind 
evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, con�inând date sau 
instruc�iuni, adoptat� prin Decizia Directorului general al Direc�iei Generale a V�milor nr.368 din 
16.06.1998, conform c�reia la determinarea valorii în vam� a suporturilor informatice importate, 
con�inând date sau instruc�iuni, nu se va include costul ori valoarea datelor sau a instruc�iunilor 
pe care le con�in, în condi�iile în care acest cost ori aceast� valoare este distinct� de costul ori de 
valoarea suportului informatic.     

 
  Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� T.V.A. pentru soft-ul importat 
în sum� de ……. USD. 
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În drept, determinarea valorii în vam� este reglementat� la art.76-78 din Codul vamal al 
României, aprobat prin Legea nr.141/1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform 
c�rora: 

„ART. 76 
     Valoarea în vam� reprezint� acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale 
prev�zute în Tariful vamal de import al României. 
     ART. 77 
     (1) Procedura de determinare a valorii în vam� este cea prev�zut� în Acordul privind 
aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife �i comer� (G.A.T.T.), încheiat la 
Geneva la 1 noiembrie 1979, la care România este parte. 

ART. 78 
     (1) Valoarea în vam� se determin� �i se declar� de c�tre importator, care este obligat s� 
depun� la biroul vamal o declara�ie pentru valoarea în vam�, înso�it� de facturi sau de alte 
documente de plat� a m�rfii �i a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia”. 
 Procedura de determinare a valorii în vam� prev�zut� de Acordul privind aplicarea art.VII 
al Acordului general pentru tarife �i comer� (GATT), precizeaz� urm�toarele:  

„Art.1 
1. Valoarea în vam� a m�rfurilor importate va fi valoarea de tranzac�ie, adic� pre�ul 

efectiv pl�tit sau de pl�tit pentru m�rfuri când acestea sunt vândute pentru export cu destina�ia 
��rii de import, dup� o ajustare conform dispozi�iilor art. 8 […] 

Art.8 
1. Pentru determinarea valorii în vam� conform dispozi�iilor art. 1, se va ad�uga 

pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit pentru m�rfurile importate: 
c) redeven�ele �i drepturile de licen�� relativ la m�rfurile de evaluat pe care 

cump�r�torul este �inut s� le achite, fie direct, fie indirect, ca o condi�ie a vânz�rii m�rfurilor de 
evaluat, în m�sura în care aceste redeven�e �i drepturi de licen�� nu au fost incluse în pre�ul 
efectiv pl�tit sau de pl�tit”. 

Referitor la determinarea valorii în vam� a suporturilor informatice pentru echipamentele 
de tratare a datelor con�inând date sau instruc�iuni, Comitetul tehnic de evaluare în vam�, 
constituit pe baza Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife �i 
Comer�, s-a pronun�at prin Decizia nr.4.1, act ce a fost aprobat de c�tre Directorul general al 
Direc�iei Generale a V�milor prin Decizia nr. 368 din 16 iunie 1998, în sensul c�:  

„2. �inând seama de faptul c� tratamentul datelor �i instruc�iunilor înregistrate pe 
suporturile informatice destinate echipamentelor de tratare a datelor reprezint� un caz 
particular, adoptarea de c�tre p�r�i a practicii urm�toare este, de asemenea, compatibil� cu 
prevederile Acordului: 
     pentru determinarea valorii în vam� a suporturilor informatice importate, con�inând date 
sau instruc�iuni, se va �ine seama numai de costul sau de valoarea suportului informatic propriu-
zis. Valoarea în vam� nu va cuprinde costul ori valoarea datelor sau a instruc�iunilor pe care le 
con�ine, în condi�iile în care acest cost ori aceast� valoare este distinct� de costul ori de 
valoarea suportului informatic”. 

Cu privire la na�terea datoriei vamale, dispozi�iile cuprinse la art.141 din Codul vamal, 
precizeaz�: 
    „ (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. 
     (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei vamale acceptate �i 
înregistrate. 
     (3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declara�iei vamale acceptate �i 
înregistrate, �i persoana care, din culp�, a furnizat date nereale, înscrise în acea declara�ie, ce 
au determinat stabilirea incorect� a datoriei vamale”. 
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 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� importurilor, incidente spe�ei sunt 
dispozi�iile cuprinse în Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare la data declara�iei vamale de import – 22.06.2005, unde se 
dispune: 

„ART.126 
(2) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprinde �i importul de bunuri. 
ART. 128 

     Livrarea de bunuri 
     (1) Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al dreptului de proprietate asupra 
bunurilor de la proprietar c�tre o alt� persoan�, direct sau prin persoane care ac�ioneaz� în 
numele acestuia. 

ART. 131 
     Importul de bunuri 
     (1) În în�elesul prezentului titlu, se consider� import de bunuri intrarea de bunuri în 
România provenind dintr-un alt stat. 

ART. 139 
     Baza de impozitare pentru import 
     (1) Baza de impozitare pentru un import de bunuri este constituit� din valoarea în vam� 
a bunurilor, stabilit� conform legisla�iei vamale în vigoare, la care se adaug� taxele vamale, 
comisionul vamal, accizele �i alte taxe, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, datorate pentru 
importul de bunuri”. 

În explicitarea art.131 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare, a fost emis� Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr.7/2006 aprobat� prin Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr.2189/2006, publicat în Monitorul Oficial nr.1043/29.12.2006,  
care prevede: 
     1. "Atât în sensul art. 2 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 17/2000, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 401/2000, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, republicat�, cât �i în în�elesul art. 128 alin. (1), 
art. 129 alin. (1) �i art. 131 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere Decizia directorului general al 
Direc�iei Generale a V�milor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru 
echipamentele de tratare a datelor, con�inând date sau instruc�iuni, �i Ordinul Autorit��ii 
Na�ionale a V�milor nr. 5.720/2006 pentru abrogarea Deciziei directorului general al Direc�iei 
Generale a V�milor nr. 368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice pentru 
echipamentele de tratare a datelor, con�inând date sau instruc�iuni, importul de software pe 
suporturi informatice se consider� import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat�." 

Astfel, a�a cum se poate observa din analiza textului legal invocat mai sus, a fost 
explicitat importul de software pe suporturi informatice din punctul de vedere al taxei pe valoarea 
adaugat�, decizia mentionat� fiind emis� în baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Având în vedere faptul c� decizia Comisiei Fiscale Centrale fiind dat� în explicitarea unui 
text de lege, face corp comun cu legea în baza c�reia a fost dat�, neavând caracter de sine st�t�tor, 
ea se aplic� de la data legii f�r� a se putea presupune c� are caracter retroactiv. 

În acest sens sunt dispozi�iile art.10 alin 1 din Ordinul ministrului finantelor publice 
nr.877/2005 privind constituirea �i atribu�iile Comisiei fiscale centrale, în vigoare la data emiterii 
deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.7/2006, care precizeaz�: 

"Solu�iile unitare adoptate prin decizii ale comisiei �i aprobate prin ordin al ministrului 
finan�elor publice sunt aplicabile de la data intr�rii în vigoare a actului normativ în baza 
c�ruia au fost date." 
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În aceste condi�ii se re�ine c� pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugat� în vam� aferent� 
importului de software pe suporturi informatice, valoarea în vam� include �i valoarea softului, a�a 
cum este aceasta men�ionat� în factura extern� emis� de furnizorul extern E………, S……., 
USA. 

Ca urmare, în mod legal organul de control vamal a calculat taxa pe valoarea adaugat� în 
vam� aferent� importului de software, prin aplicarea prevederilor referitoare la baza de 
impozitare în cazul importului de bunuri, respectiv art.139 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede c� "baza de impozitare 
pentru importul de bunuri este valoarea în vam� a bunurilor, stabilit� conform legisla�iei 
vamale în vigoare ". 

Sus�inerea societ��ii potrivit c�reia îi sunt aplicabile prevederile Deciziei directorului 
general al Directiei Generale a V�milor nr.368/1998 privind evaluarea suporturilor informatice 
pentru echipamentele de tratare a datelor, con�inând date sau instruc�iuni, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât stabilirea diferen�elor de T.V.A. s-a f�cut în baza 
prevederilor Codului fiscal, act normativ de rang superior Deciziei directorului general al 
Direc�iei Generale a V�milor.  

Pe de alt� parte, Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr.7/2006 a reglementat importul de 
software pe suporturi informatice din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugat�, în sensul c� 
acesta se consider� import de bunuri �i prin urmare, supus taxei pe valoarea ad�ugat� aplicabil� la 
valoarea de tranzac�ie rezultat� din facturi externe �i a fost emis� având în vedere îns��i Decizia 
nr.368/1998 a Directorului general al Direc�iei Generale a V�milor. 

În aceste condi�ii, având în vedere argumentele expuse, se va respinge ca neîntemeiat� 
legal contesta�ia petentei pentru suma de ……… lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� în 
vam� aferent� soft-ului  importat. 

În ceea ce prive�te major�rile de întârziere în cuantum de …….. lei, stabilite prin decizia 
pentru regularizarea situa�iei întocmit� de reprezentan�ii Direc�iei regionale pentru accize �i 
opera�iuni vamale Constan�a, acestea reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. Deoarece 
în sarcina contestatoarei a fost re�inut ca datorat debitul reprezentând taxa pe valoarea adaugat� în 
vam�, potrivit prevederilor art.119 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscala, republicata, care precizeaz�: 

“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere”, 
�i ale art.120 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care prev�d: 

“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere începând cu 
ziua imediat urmatoare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv”, 
aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente, conform principiului de drept accessorium 
sequitur principale, drept pentru care contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� legal �i pentru 
aceast� sum�. 
 

 Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor art.210 �i ale art.216(1) 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se: 

 
 

DECIDE: 
 

  Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate împotriva obliga�iilor 
fiscale stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr……. din 25.11.2008, întocmit� de organele vamale din 
cadrul D.R.A.O.V.Constan�a, în cuantum total de ……. lei, compuse din: 
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� ……. lei - T.V.A.; 
� ……. lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.(2) 
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�, coroborat cu art.11 
alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 
 
 

                                              DIRECTOR EXECUTIV, 
                                          BOGDAN IULIAN HU�UC�      
 
 
     
 
                                                                                                 �EF SERVICIU 
                                                                                    SOLU�IONARE CONTESTA�II, 
                                                                                                       EMILIA CRÂNGU�                                          
                                                                
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

C.S./4 ex. 


