
     
                                                              

                                          
                                        DECIZIA nr.9 din 14.01.2010

privind solutionarea contestatiei formulata de 
         S.C.    S.R.L., inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub                nr./24.12.200908.02.2006

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul
Solutionare Contestatii, a fost sesizata de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni
Vamale Bucuresti - Serviciul Antifrauda Fiscala si Vamala, cu adresa
nr.207V/2/SAFV/SE/22.12.2009 inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr./24.12.2009 cu privire
la contestatia formulata de S.C.    S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  nr., , sc, sector 3.

Obiectul contestatiei, inregistrata la   Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale Ilfov sub nr./16.12.2009, il constituie Decizia pentru regularizarea
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr./13.11.2009, emisa  
in baza procesului verbal de control nr./02.12.2009, comunicata cu confirmare de primire
din data de 18.11.2009, prin care organele vamale au stabilit in sarcina societatii obligatii  
in suma totala de   lei reprezentand:

- lei = taxe vamale;
- lei = majorari de intarziere aferente taxelor vamale;

         - lei = T.V.A;
 -  lei = majorari de intarziere aferente  T.V.A.

Constatand ca, in speta sunt intrunite conditiile prevazute art.205 alin.(1), art.
207 alin.(1) si art. 209 alin.1 lit. a) din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata in anul 2007, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului
Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de S.C.   S.R.L.

                                                                        
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

I. S.C.   S.R.L. solicita anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr./13.11.2009 si a procesului verbal
de control nr./12.11.2009 prin care  "carcasele din material plastic pentru CD-uri si
DVD-uri" importate in perioada 01.01.2005-31.12.2006, au fost incadrate la cod tarifar
39.23.90.90 - alte articole de transport sau ambalare din material plastic" cu o taxa
vamala de 20% din valoarea in vama, pentru urmatoarele considerente: 

- incadrarea marfurilor reprezentand "carcase din material plastic pentru CD-uri
si DVD-uri", importate in perioada 01.01.2005-31.12.2006, cod tarifar 39.26.90.98 "alte
articole din material plastic"  s-a efectuat corect intrucat acestea nu pot fi incadrate in
categoria ambalajelor fiind in concordanta si cu pozitia oficiala a S.C.  S.A., care prin
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adresa nr./11.11.2009 clarifica modul de incadrare a carcaselor si plicurilor pentru CD si
DVD;

-  Societatea este importator de buna credinta;
- Incadrarea marfurilor pe coduri tarifare s-a efectuat de o persoana autorizata

sa efectueze aceste servicii, avand cunostintele necesare in domeniu, dupa consultarea
agentului vamal;

-  Declaratiile vamale se puteau verifica la momentul intocmirii lor;

II. Prin procesul verbal de control nr./02.12.2009 incheiat de inspectorii din
cadrul D.R.A.O.V.Bucuresti - Serviciul Antifrauda Fiscala si Vamala, s-a procedat la
verificarea corectitudinii incadrarii tarifare in perioada 01.01.2005-31.12.2006 pentru
operatiunile de import derulat in baza DVI nr.I /13.04.2006, DVI nr.I /18.07.2006  si DVI
nr.I /29.12.2006, inregistrate la Biroul vamal Antrepozite, ce au avut ca obiect,  "carcase
din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri" , origine China.

S.C.   S.R.L. a declarat la efectuarea formalitatilor de import, la rubrica
aferenta descrierii marfurilor "carcase din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri" iar in
rubrica aferenta codului marfurilor, codul tarifar 39.26.90.98 " alte articole din material
plastic" taxa vamala conform Tarifului Vamal de Import fiind de 6,5 %. 

Organele vamale arata ca incadrarea tarifara a marfurilor importate in perioada
01.01.2005-31.12.2006 se face in conformitate cu:

- prevedeile art.65, 66, 67 si 72 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
Romaniei, coroborate cu prevederile art.39 si 40 din Regulamentul vamal aprobat prin
H.G.nr.1114/2001;

- prevederile art.45, 46, 48 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al
Romaniei;

- avizele de incadrare tarifara de pe site-ul Uniunii Europene - Taxation and
Customs Union - Binding Tariff Information nr.NLRTD-2005-000156 si
NLRTD-205-000158;

- Regulile generale nr.1, 2b si 6 pentru interpretarea sistemului armonizat de
denumire si codificare a marfurilor din Conventia Internationala la care Romania a aderat
prin Legea nr.98/23.09.1996, coroborate cu notele de la pozitiile tarifare 39.23 si 39.26 din
normele tehnice de interpretare a Sistemului Armonizat de denumire si codificare a
marfurilor, aprobate prin Decizia Directorului General al D.G.V. nr.16/2000, potrivit carora
"carcase din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri", se incadreaza la codul tarifar
39.23.90.90 - "alte articole de transport sau ambalare din materiale plastice" taxa vamala
conform Tarifului Vamal de Import fiind de 20 %. 

In baza procesului-verbal nr./02.12.2009, organele vamale au emis decizia
pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
/13.11.2009, prin care, pentru incadrarea tarifara eronata au recalculat drepturile de
import, pe baza elementelor de taxare din momentul nasterii datoriei vamale potrivit art.44
din Regulamentul CEE nr.450/2008, al Parlamentului European si al Consiliului din
23.04.2008, de stabilire a Codului Vamal Comunitar, art.223 alin.2 din Legea nr.86/2006
privind Codul Vamal al Romaniei, art.141 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
Romaniei, stabilind diferente de drepturi de import, de plata, in suma totala de X lei, din
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care taxe vamale de  lei si diferenta de T.V.A. de  lei. Pentru neplata la termen a
diferentelor de drepturi de import s-au calculat majorari de intarziere, pana la data de
12.11.2009 inclusiv, in suma totala de  lei.    

  III. Luand in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constatarile
organului vamal, sustinerile contestatarei si prevederile legale pe perioada supusa
verificarii se retin urmatoarele:

3.1. Referitor la suma totala de X lei reprezentand drepturi vamale de
import, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin
Serviciul solutionare contestatii este investita sa se pronunte daca produsul
importat, respectiv, "carcase din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri", se
incadreaza in tariful vamal de import al Romaniei la codul  tarifar declarat de
contestatoare, respectiv 39.26.90.98 "alte articole din material plastic" sau la cel
constatat de organele vamale, respectiv, codul tarifar 39.23.90.90 - "alte articole de
transport sau ambalare din materiale plastice". 

In fapt, S.C.   S.R.L. a efectuat in perioada 01.01.2005-31.12.2006, operatiuni
de import derulat in baza DVI nr.I /13.04.2006, DVI nr.I /18.07.2006  si DVI nr.I
/29.12.2006, inregistrate la Biroul vamal Antrepozite, ce au avut ca obiect,  "carcase din
material plastic pentru CD-uri si DVD-uri" , origine China pe care le-a incadrat in tariful
vamal de import al Romaniei la codul  tarifar 39.26.90.98 "alte articole din material
plastic".

Organele vamale au considerat ca incadrarea corecta a bunurilor importate
este la codul tarifar 39.23.90.90 - "alte articole de transport sau ambalare din
materiale plastice", in conformitate cu Regulile generale nr.1, 2b si 6 pentru
interpretarea sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor din Conventia
Internationala la care Romania a aderat prin Legea nr.98/23.09.1996, coroborate cu
notele de la pozitiile tarifare 39.23 si 39.26 din normele tehnice de interpretare a
Sistemului Armonizat de denumire si codificare a marfurilor, aprobate prin Decizia
Directorului General al D.G.V. nr.16/2000.

In drept, incadrarea marfurilor in Tariful de import al Romaniei se face conform
 Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a
marfurilor, prezentate in anexa la Legea nr.98/1996 pentru aderarea Romaniei la
Conventia Internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor
si in concordanta cu Notele explicative ale sistemului armonizat, mentionate la art.72 din
Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, in vigoare pana la data de
19.06.2006, deci la data inregistrarii declaratiei vamale de import nr.I /13.04.2006, care
prevede prevede urmatoarele:

"Regulile generale si notele explicative de interpretare a nomenclaturii
marfurilor prevazute în Tariful vamal de import al României sunt cele din Conventia
internationala a Sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor,
încheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România este parte ". 
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De asemenea, potrivit art. 73 din Legea nr.141/1997 "Autoritatea Nationala a
Vamilor, tinând seama de practica internationala în materie, stabileste regulile
specifice aplicabile clasificarii marfurilor prevazute în nomenclatura combinata." 

Totodata, art.48 alin.2 din Legea nr.86/2006, privind Codul vamal al Romaniei,
in vigoare la data de 20.06.2006, deci la data inregistrarii declaratiilor vamale de import
nr.I DVI nr.I /18.07.2006  si DVI nr.I /29.12.2006, prevede:

" La clasificarea tarifara a marfurilor se utilizeaza regulile generale pentru
interpretarea Sistemului armonizat din Conventia  internationala privind Sistemul
armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv anexa acestuia, încheiata la
Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificata prin Legea nr. 98/1996". 

Potrivit Regulilor generale nr.1, 2 si 6  din Legea nr.98/1996 :

"Încadrarea marfurilor în Nomenclatura pentru clasificarea marfurilor în tarifele
vamale se face conform urmatoarelor principii: 

1. Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca
având numai o valoare indicativa, încadrarea marfii considerându-se legal
determinata atunci când este în concordanta cu textul pozitiilor si al notelor de
sectiuni si de capitole si atunci când nu sunt contrare termenilor utilizati în acele pozitii
si note, dupa urmatoarele reguli: 

2. a) Orice referire la un articol de la o pozitie determinata acopera acest
articol, chiar incomplet sau nefinit, cu conditia ca el sa prezinte, ca atare, caracteristicile
esentiale ale articolului complet sau finit. Aceasta regula se aplica si la articolul complet
sau finit, sau considerat ca atare, în virtutea dispozitiilor precedente, atunci când articolul
este prezentat demontat sau nemontat; 

b) orice mentiune la o materie de la o pozitie determinata se refera la acea
materie fie în stare pura, fie în amestec sau asociata cu alte materii. De asemenea, orice
mentiune la produse dintr-o anumita materie se refera la produsele alcatuite total sau
partial din aceasta materie. Încadrarea acestor produse amestecate sau a articolelor
asociate se face conform principiilor enuntate în regula 3. 

6. Încadrarea marfurilor în subpozitiile unei pozitii se efectueaza, în mod legal,
prin respectarea termenilor acelor subpozitii si ale notelor de subpozitii, cu care se afla în
relatie si cu respectarea regulilor de mai sus, întelegând prin aceasta ca nu pot fi
comparate decât subpozitiile aflate pe acelasi nivel. În sensul acestei reguli, se
utilizeaza si notele de sectiuni si capitole corespunzatoare, cu exceptia cazului în
care contin dispozitii contrare." 

Potrivit notelor explicative din Anexa la Decizia directorului general al Directiei
Generale a Vamilor nr. 1.783/2002 privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului
armonizat de denumire si codificare a marfurilor, de la pozitia 39.23, la care au incadrat
organele vamale carcasele din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri, pozitia
cuprinde " ARTICOLE DE TRANSPORT SAU DE AMBALARE DIN MATERIALE
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PLASTICE; BUSOANE, DOPURI, CAPACE, CAPSULE SI ALTE DISPOZITIVE DE
ÎNCHIDERE, DIN MATERIALE PLASTICE". 

Pozitia  39.23.90 - Altele  "cuprinde acele articole din materiale plastice, care
sunt utilizate în mod obisnuit la ambalarea sau transportul produselor de toate genurile.
Printre ele pot fi citate: 

a) Recipientele, cum sunt cutiile, lazile, stelajele, sacii (inclusiv pungile,
cornetele si sacii de gunoi), butoaiele, damigenele, bidoanele, sticlele si flacoanele. 

(...) 

b) Bobinele, canetele, mosoarele si suporturile similare, inclusiv casetele fara
banda magnetica pentru magnetofoane si pentru magnetoscoape. 

c) Dopurile, capacele, capsulele si celelalte dispozitive de închidere. 

(...)."

De altfel, pe site-ul Uniunii Europene se regasesc informatiile tarifare obligatorii
(ITO), numere de referinta al ITO NLRTD-2005-000158 si NLRTD-2005-000155, emise la
data de 01.02.2005, care la cod nomenclatura 39.23.90.90 definesc cutiile din materiale
plastice, CD-ROM, din propilena si redau imaginile atat a carcaselor pentru CD-uri  cat
si a DVD-urilor.

Referitor la incadrarea efectuata de societate, potrivit notelor explicative din
Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a
marfurilor, pozitia tarifara 39.26 cuprinde "ALTE ARTICOLE DIN MATERIALE PLASTICE
SI ARTICOLE DIN ALTE MATERIALE DE LA POZITIILE DE LA 39.01 PÂNA LA 39.14.
" 

Pozitia  <<3926.90 - Altele>>  cuprinde "articolele nedenumite si necuprinse în
alta parte din materiale plastice (ca cele definite în Nota 1 a acestui capitol) sau din alte
materiale ale pozitiilor de la 39.01 pâna la 39.14. Se clasifica aici în mod special: 

1) Îmbracamintea si accesoriile vestimentare (altele decât jucariile)
confectionate prin cusut sau lipit pornind de la materiale plastice în folii, în special
sorturile, centurile, barbitele pentru sugari si impermeabilele. Capisoanele detasabile din
materiale plastice, prezentate împreuna cu impermeabilele din materiale plastice pentru
care sunt destinate, se clasifica la aceasta pozitie. 

2) Garniturile pentru mobila, caroserii sau similare. 

3) Statuetele si celelalte obiecte ornamentale. 

4) Husele, prelatele, copertele de dosar (clasoare), copertele protectoare
pentru documente, învelitoarele de carte, copertele de carte si celelalte articole
protectoare similare confectionate prin cusut sau lipit din materiale plastice în folii. 

5) Prespapieruri, cutitele de taiat hârtia, mapele de birou, penarele, semnele de
carte etc. 
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6) Suruburile, buloanele, garniturile si accesoriile similare de uz general. 

7) Benzile transportoare, curelele de transmisie sau pentru elevator, fara limita
sau taiate la lungime si racordate sau si echipate cu agrafe sau alte dispozitive de
atasare. 

Benzile transportoare, curelele de transmisie sau pentru elevator, fara limita,
de toate tipurile, prezentate împreuna cu masinile sau aparatele pentru care au fost
concepute, se clasifica cu acele masini sau aparate (Sectiunea XVI, în special), chiar
daca ele nu sunt montate, în plus, pozitia nu cuprinde benzile transportoare sau curelele
de transmisie din materiale textile impregnate, îmbracate sau acoperite (stratificate) cu
material plastic ce apartin Sectiunii XI (de exemplu pozitia 59.10). 

8) Coloanele schimbatoare de ioni umplute cu polimeri de la pozitia 39.14. 

9) Recipientii din materiale plastice umpluti cu carboximetilceluloza (utilizate ca
saci de gheata). 

10) Cutiile si cofrajele pentru scule ce nu sunt în mod special concepute sau
amenajate la interior pentru a pastra scule particulare cu sau fara accesorii (vezi Nota
explicativa de la pozitia 42.02). 

11) Alte diferite articole, cum sunt: fermoarele de sacosa, colturile pentru
valize, cârligele de suspensie, picioarele de mobila, mânerele (sculelor, cutitelor,
furculitelor etc.), perlele, sticlele artificiale pentru ceasuri, cifrele si literele, portetichetele." 

Desi produsele importate nu se regasesc la aceasta pozitie, încadrarea marfii
la acest capitol "considerându-se legal determinata atunci când este în concordanta cu
textul pozitiilor si al notelor de sectiuni si de capitole" societatea nu motiveaza aceasta
incadrare,  singurul argument adus in sustinerea cauzei fiind  faptul ca atat plicurile cat si
carcasele din material plastic pentru CD-uri si DVD-uri nu se incadreaza in categoria
ambalajelor, in concordanta cu pozitia oficiala a S.C.  S.A.

De altfel,  S.C.   S.R.L., nu a avut o pozitie ferma si clara cu privire la aceasta
incadrare, tinand seama ca in anul 2005 aceasta a depus un numar de trei declaratii
vamale de import inregistrate sub nr.I X/15.04.2005, nr.I X/13.09.2005 si nr. I
X/09.12.2005, prin care a achizitionat carcasele din material plastic pentru CD-uri si
DVD-uri si  pentru care a declarat codul tarifar 39.23.90.90.

Fata de dispozitiile legale sus invocate se retine ca incadrarea marfurilor in
nomenclatorul pentru clasificarea marfurilor in tarifele vamale se face potrivit Sistemului
armonizat de denumire si codificare a marfurilor adoptat la nivel international si pe care
Romania la adoptat si este obligata sa-l respecte. Pentru incadrarea la o anumita pozitie
este necesar a se respecta atat principiile generale ce sunt transpuse in reguli cat si
notele existente la fiecare pozitie.

De asemenea, se retine ca reglementarile Comisiei Euopene sunt obligatorii si
pentru Romania care utilizeaza Nomenclatura combinata pentru denumirea si clasificarea
marfurilor din Uniunea Europeana in conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul
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European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si
statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 01.02.1993, ratificat
prin Legea nr. 20/1993.

Prin urmare, incadrarea tarifara pentru importurile de carcasele din material
plastic pentru CD-uri si DVD-uri derulate prin DVI nr.I /13.04.2006, DVI nr.I /18.07.2006  si
DVI nr.I /29.12.2006 este 39.23.90.90 - alte articole de transport sau ambalare din
materiale plastice, in concordanta cu Regulile generale si notele explicative de
interpretare a nomenclaturii marfurilor prevazute în Tariful vamal de import al României,  
acestea fiind cele din Conventia internationala a Sistemului armonizat de descriere si
codificare a marfurilor, încheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România este parte.

Pentru marfurile incadrate la codul tarifar 39.23.90.90,  in anii 2005-2006, taxa
vamala conform Tarifului Vamal de Import este 20 % din valoarea in vama fata de taxa
vamala de 6.5% aferenta incadrarii tarifare efectuata de contestatoare.  

Dat fiind ca S.C.   S.R.L., in calitate de titulara a operatiunilor vamale de
import, a incadrat in mod gresit bunurile importate, corecta fiind incadrarea tarifara
dispusa de organele vamale, acestea au recalculat cuantumul taxelor vamale si T.V.A., in
functie de incadrarea corecta, rezultand de plata in sarcina societatii obligatii suplimentare
reprezentand drepturi vamale.

Referitor la afirmatia contestatoarei cu privire la faptul ca " incadrarea
marfurilor pe coduri tarifare s-a efectuat de o persoana autorizata sa efectueze
aceste servicii, avand cunostintele necesare in domeniu, dupa consultarea
agentului vamal" nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei intrucat, potrivit
art.80 alin.(1) din H.G.nr.1114/2001 privind Regulament de aplicare a Codului vamal al
României "Comisionar în vama este persoana juridica româna, constituita potrivit legii,
care îndeplineste, în numele si pentru terte persoane, declararea în detaliu a marfurilor
pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea si alte operatiuni vamale, precum si
prezentarea marfurilor declarate la controlul vamal si achitarea la vama a drepturilor de
import si de export." Aceleasi prevederi sunt preluate si la art.563 din Regulament de
aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G.nr.707/2006, care stabilesc in mod
imperativ ca declararea in detaliu a marfurilor se face de importator, comisionarul in vama
numai in numele si pe seama acestuia.

Mai mult, potrivit art.3 lit.s) din Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al
Romaniei defineste declaratia vamala ca fiind "actul unilateral cu caracter public, prin care
o persoana manifesta, în formele si în modalitatile prevazute în reglementarile vamale,
vointa de a plasa marfurile sub un regim vamal determinat", prevederi stipulate si la art.4
pct.21 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei.

 Potrivit art.40 din H.G.nr.1114/2001 "Declaratia vamala în detaliu, semnata de
importator, de exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declaratii pe
propria raspundere a acestuia în ceea ce priveste: a) exactitatea datelor înscrise în
declaratia vamala (...)", aceleasi prevederi fiind stipulate si la art.130 din Regulamentul  de
aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G.nr.707/2006.
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 In ceea ce priveste afirmatia societatii cu privire la verificarea declaratiilor
vamale la momentul intocmirii lor,  se retine ca autoritatile vamale au dreptul conform art.
100, alin. (1) si (6) din Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea nr.86/2006 ca intr-o
perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama , sa efectueze control vamal ulterior
verificand orice documente, registre, evidente referitoare la marfurile vamuite, astfel:

“(1)Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului,
într-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala. 

"(6) În cadrul controlului ulterior al declaratiilor, autoritatea vamala stabileste
potrivit alin. (3) si diferentele în plus sau în minus privind alte taxe si impozite datorate
statului în cadrul operatiunilor vamale, luând masuri pentru încasarea diferentelor în minus
constatate. Diferentele în plus privind aceste taxe si impozite se restituie potrivit normelor
legale care le reglementeaza." 

In consecinta, avand in vedere prevederile legale citate si actele depuse la
dosarul cauzei, incadrarea legala este cea stabilita de organele vamale iar obligatiile in
suma de   X lei reprezentand taxe vamale si T.V.A. au fost legal stabilite prin  Decizia
pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilitede controlul vamal nr.
/13.11.2009, contestatia formulata de S.C.   S.R.L. urmand a se respinge ca neintemeiata
pentru acest capat de cerere.

3.2. Cu privire la  accesoriile aferente drepturilor vamale de import in
suma de  lei cauza supusa solutionarii este daca societatea  datoreaza majorarile
de intarziere calculate de organele vamale in conditiile in care s-a retinut  in sarcina
sa o datorie vamala de plata in suma totala de  X lei.

In fapt, prin  Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. /13.11.2009, organele vamale au calculat
majorari de intarziere   in suma de  lei aferente drepturilor vamale stabilite  in suma de X
lei.

In drept, art.119 alin.(1) si art.120 alin.(1) si alin.(7) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede:

"ARTICOLUL 119
Dispozitii generale privind majorari de întârziere 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor
de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere." 

"ARTICOLUL 120
Majorari de întârziere 
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(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.
 

(7) Nivelul majorarii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere,
si poate fi modificat prin legile bugetare anuale." 

            
Calcularea accesoriilor reprezinta o masura accesorie in raport cu debitul, in

virtutea principiului de drept accesorium seqvitur principalae. Intrucat in sarcina  
societatii s-au stabilit  drepturi vamale in suma de X lei pentru care s-a dispus respingerea
contestatiei, iar calculul majorarilor de intarziere reprezinta o masura accesorie in raport
cu debitul urmeaza a se respinge contestatia si pentru acest capat de cerere.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art.3 lit.s), art.72, art.73,  din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, art.4
pct.21, art.48 alin.2, art.100 alin.(1) si alin.(6) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al
Romaniei, art.40, art.80 alin.(1) din H.G.nr.1114/2001  privind Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României, art.130, art.563 din H.G.nr.707/2006 privind Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al României, Regulile generale nr.1, 2 si 6  din anexa la Legea
nr.98/1996 pentru aderarea României la Conventia internationala privind Sistemul
armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiata la
Bruxelles la 14 iunie 1983, notele explicative din Anexa la Decizia directorului general al
Directiei Generale a Vamilor nr. 1.783/2002 privind Normele tehnice de interpretare a
Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, art.119 alin.(1), art.120
alin.(1) si alin.(7), art.205 alin.(1), art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.1 lit. a) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

DECIDE:

Art.I. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de S.C.   S.R.L. pentru
suma totala de   lei reprezentand datorie vamala stabilita prin Decizia pentru regularizarea
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr./13.11.2009, emisa  
in baza procesului verbal de control nr. /02.12.2009, emise de Directia Regionala pentru
Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti - Serviciul Antifrauda Fiscala si Vamala.

Art.II. Prezenta se comunica S.C.   S.R.L., cu sediul in Bucuresti,  nr., sector 3
si Directiei Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti - Serviciul Antifrauda
Fiscala si Vamala.

Art.III. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.
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