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Biroul SoluŃionare ContestaŃii
Târgu Mureş, Mureş
Str. Gheorghe Doja nr. 1-3
Tel/Fax: 0265-261093

DECIZIA nr. 177/2011/.2012

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de c`tre
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], prin adresa
nr..../24.02.2011, [nregistrat` sub nr..../28.02.2011, asupra contesta\iei formulate de
S.C. X S.R.L. din Tg. Mure], [mpotriva Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../25.01.2011, comunicat`
petentei la data de 26.01.2011 prin ridicarea actului sub semn`tur`.
Contestatia, [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni
Vamale Mure] sub nr..../18.02.2011, a fost depus` [n termenul legal prev`zut la
art.207 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`.
Suma contestat` este [n sum` total` de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,
art.206 ]i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`,
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure], prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii, este
legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.
A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../18.02.2011, petenta invoc` urmãtoarele:
- produsele importate, respectiv diode (leduri) emi\`toare de lumin`
montate [n panouri, au fost corect [ncadrate la pozi\ia 8541 "diode tranzistori ]i
dispozitive similare semiconductoare, dispozitive fotosensibile semiconductoare,
inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate [n module sau montate [n panouri, diode
emi\`toare de lumin`, cristale piezoelectrice montate - si subpozi\ia 85414010 - diode
emi\`toare de lumin`, inclusiv diode laser - av@nd taxa vamal` 0)";
- at@t comisionarii vamali c@t ]i inspectorii vamali din Tg. Mure] au f`cut
corect opera\iunile de v`muire, baz@ndu-se pe vasta lor experien\` [n domeniu, motiv
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pentru care consider` c` Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../25.01.2011, nu este corect`;
- pe aceast` tematic`, societatea a mai fost verificat` la data de
05.08.2010 de c`tre inspectorii vamali din cadrul D.R.A.O.V. Bra]ov care au transmis
o Comunicare de suspendare a inspec\iei fiscale nr..../23.11.2010.
B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior al opera\iunilor
de import derulate de S.C. X S.R.L. din Tg. Mure], [n baza declara\iilor vamale de
import nr.I ....05.2008, nr.I .../18.07.2008 ]i nr.I .../09.10.2008, prin Procesul verbal de
control nr..../25.01.2011 ]i Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../25.01.2011, organele de specialitate ale
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] au constatat c` marfa cu
denumirea "diode montate [n panouri (tabela de marcaj pt. stadion)", "diode montate
[n panouri (pt reclam`)" ]i "leduri montate [n panouri", a fost [ncadrat` eronat la
pozi\ia tarifar` 8541 "diode, tranzistori ]i dispozitive similare semiconductoare,
dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele fotovoltaice chiar
asamblate [n module sau montate [n panouri; diode emi\atoare de lumin`, cristale
piezoelectrice montate - subpozi\ia 85414010 - cu tax` vamal` 0%".
Organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu Regula nr.1 ]i nr.6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea I Titlul I din Anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifarã si
statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin Regulamentul (CE) nr.1214/2007
al Comisiei, [ncadrarea corect` a produselor importate de societate este la pozi\ia
tarifar` 9405 - Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i p`r\ile lor, nedenumite ]i
necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" cu tax` vamal` 4,7%.
Drept urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../25.01.2011, [n baza
prevederilor art.78 ]i art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi vamale de
import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd
tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i dob@nzi de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (...
lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).
C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de inspec\ie fiscal`, motivele
invocate de petent`, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i actele
normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:
{n fapt, la controlul ulterior al opera\iunilor de import efectuate de S.C. X
S.R.L., pentru m`rfurile [ncadrate la pozi\ia tarifar` 8451,organele de specialitate ale
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] au constatat
urm`toarele:
- [n baza declara\iei de punere [n liber` circula\ie nr.I .../28.05.2008 S.C.
X S.R.L. a importat de la societatea Y din China, 48 buca\i diode montate [n panouri
(tabel` de marcaj pentru stadion), acestea fiind [ncadrate la pozi\ia tarifar` 8541.40.10
"Diode emi\`toare de lumin`, inclusiv diodele laser"- cu tax` vamal` 0%;
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- [n baza declara\iei de punere [n liber` circula\ie nr.I .../18.07.2008 S.C.
X S.R.L. a importat de la societatea Y din China, 2 buca\i diode montate [n panouri
(pentru reclam`), acestea fiind [ncadrate la pozi\ia tarifar` 8541.40.10 "Diode
emi\`toare de lumin`, inclusiv diodele laser"- cu tax` vamal` 0%;
- [n baza declara\iei de punere [n liber` circula\ie nr.I .../09.10.2008 S.C.
X S.R.L. a importat de la societatea Y din China, 6 buca\i leduri montate [n panouri
(pentru reclam`), acestea fiind [ncadrate la pozi\ia tarifar` 8541.40.10 "Diode
emi\`toare de lumin`, inclusiv diodele laser" - cu tax` vamal` 0%.
Totodat`, la control s-a constatat c` produsele importate au fost [ncadrate
eronat de societate la pozi\ia tarifar` 8541.40.10 "Diode emi\`toare de lumin`,
inclusiv diodele laser" - cu tax` vamal` 0%. {n conformitate cu Regula nr.1 ]i nr.6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea I Titlul I din Anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifarã si
statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin Regulamentul (CE) nr.1214/2007
al Comisiei, [ncadrarea corect` a produselor importate de societate este la pozi\ia
tarifar` 9405 - Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele ) ]i p`r\ile lor, nedenumite
]i necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" cu taxa vamal` 4,7%.
Drept urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../25.01.2011, [n baza
prevederilor art.78 ]i art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi vamale de
import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd
tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i dob@nzi de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (...
lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).
{n drept, [ncadrarea m`rfurilor [n Tariful vamal de import al Romaniei se
face conform Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului armonizat de
denumire ]i codificare a m`rfurilor, prezentate [n anexa la Legea nr.98/1996 pentru
aderarea Rom@niei la Conven\ia Interna\ional` privind Sistemul armonizat de
denumire ]i codificare a m`rfurilor ]i [n concordan\` cu Notele explicative ale
sistemului armonizat, a]a cum se precizeaz` la art.48 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al Rom@niei, [n vigoare [n perioada derul`rii importurilor, care prevede
urm`toarele:
"(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile
respective, potrivit reglementarilor in vigoare:
a) codului tarifar din Nomenclatura combinata a marfurilor sau a
codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la art. 46 lit. b);
b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in intregime
sau in parte pe Nomenclatura combinata a marfurilor ori care adauga la aceasta orice
subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care reglementeaza domenii
specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare legate de schimbul de
marfuri.
(2) 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
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acestuia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificata prin Legea nr.
98/1996".
{n acela]i timp, se re\ine c` prin Regulamentul CEE nr. 2658/1987 s-a
instituit o nomenclatur` combinat`, [ntemeiat` pe Sistemul armonizat de denumire ]i
codificare a m`rfurilor instituit prin Conven\ia interna\ional` [ncheiat` la Bruxelles la
14 iunie 1983, care reia pozi\iile ]i subpozi\iile de ]ase cifre din sistemul armonizat,
fiindu-i specifice numai a ]aptea ]i a opta cifr`, care formeaz` subdiviziuni, precum ]i
un tarif integrat al Comunit`\ii denumit TARIC, bazat pe nomenclatura combinat`
(care contine maximum 10 cifre).
Nomenclatura combinat` con\ine 97 capitole (identificate printr-un cod
numeric de doua cifre) grupate [n 21 de sec\iuni. Fiecare capitol con\ine pozi\ii tarifare
(identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare pozi\ie tarifar` poate s`
con\in` subpozi\ii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un
cod numeric de maximum opt cifre [n cazul Nomenclaturii combinate ]i, respectiv, de
maximum 10 cifre [n cazul Nomenclaturii TARIC.
{ncadrarea m`rfurilor [n Nomenclatura combinat` se face conform
regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea
I Titlul I din Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifarã si statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin
Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei, [n vigoare la momentul importului:
"Clasificarea mãrfurilor în Nomenclatura Combinatã se efectueazã în
conformitate cu urmãtoarele principii:
1. Enun\ul titlurilor sec\iunilor, capitolelor sau subcapitolelor se
considerã ca având numai o valoare orientativã, clasificarea considerându-se legal
determinatã în cazul în care este în conformitate cu textul pozi\iilor ]i notelor de
sec\iuni sau de capitole ]i, în cazul în care nu sunt contrare termenilor utiliza\i în
respectivele pozi\ii ]i note, în conformitate cu urmãtoarele reguli.
[...]
6. Clasificarea mãrfurilor la subpozi\iile unei aceleia]i pozi\ii se
efectueazã, în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi\ii ]i a notelor de
subpozi\ii, precum ]i, mutatismutandis, cu respectarea regulilor anterioare, în\elegând
prin aceasta cã nu pot fi comparate decât subpozi\iile aflate pe acela]i nivel. În sensul
acestei reguli, se utilizeazã ]i notele de sec\iuni ]i capitole corespunzãtoare, cu
excep\ia cazului în care existã dispozi\ii contrare".
Astfel, conform Regulii 1 de interpretare, [ncadrarea m`rfurilor este
considerat` legal determinat` atunci cand este [n concordan\` cu textul pozi\iilor ]i al
notelor de sec\iuni ]i de capitole.
S.C. X S.R.L. din Tg. Mure] a [ncadrat produsele cu denumirea diode
montate [n panouri (tabel` de marcaj pentru stadion), diode montate [n panouri (pentru
reclam`) ]i leduri montate [n panouri, la pozi\ia tarifar` 8541.40.10 "Diode emi\`toare
de lumin`, inclusiv diodele laser" pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 0%.
Potrivit Regulamentului (CE) nr.1031/2008 al Comisiei din 19
septembrie 2008 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifarã ]i statisticã ]i Tariful Vamal Comun, pozi\ia
tarifar` 85.41 cuprinde:
"8541 Diode, tranzistori ]i dispozitive similare semiconductoare;
dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate
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în module sau montate în panouri; diode emi\ãtoare de luminã; cristale piezoelectrice
montate
[...]
- 8541 40 - Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele
fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emi\ãtoare de
luminã
- - 8541 40 10 - - Diode emi\ãtoare de luminã, inclusiv diodele laser ".
Av@nd [n vedere Regulile generale pentru aplicarea Nomenclaturii
Combinate, organele de control au re[ncadrat produsele importate la pozi\ia tarifar`
9405 - Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i p`r\ile lor, nedenumite ]i
necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 4,7% .
Pozi\ia tarifar` 9405, potrivit Regulamentului (CE) nr.1031/2008,
cuprinde:
"9405 Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i pãr\ile lor,
nedenumite ]i necuprinse în altã parte; lãmpi pentru reclame luminoase, însemne
luminoase, plãci indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o sursã de luminã
permanentã, fixã, ]i alte pãr\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse în altã parte
[...]
- 9405 40 - Alte aparate electrice de iluminat
[...]
- - - - 9405 40 39 - - - - Altele
[...]
- - - - - 9405 40 39 90
- - - - - Altele".
Notele Explicative ale Nomenclaturii Combinate, la capitolul 85
"MA}INI, APARATE }I ECHIPAMENTE ELECTRICE }I PÃR|I ALE
ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL,
APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS
IMAGINE }I SUNET; PÃR|I }I ACCESORII ALE ACESTOR APARATE" din
Regulamentului (CE) nr.1031/2008, precizeaz`:
"Note de capitol
[...]
8. În sensul pozi\iilor 8541 ]i 8542, sunt considerate:
(a) „diode, tranzistori ]i dispozitive asemãnãtoare cu semiconductori”,
dispozitivele din aceastã categorie a cãror func\ionare se bazeazã pe varia\ia
rezistivitã\ii sub influen\a unui câmp electric; [...]".
{n referatul cu propuneri de solu\ionare a contesta\iei [naintat cu adresa
nr..../24.02.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../28.02.2011, organele de
specialitate din cadrul Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure],
precizeaz` c`, «... la controlul efectuat de c`tre inspectorii vamali la sediul social al
agentului economic acesta nu a putut prezenta documente tehnice din care s` rezulte
c` func\ionarea produselor importate se bazeaz` pe varia\ia rezistibilit`\ii sub influen\a
unui c@mp electric ... ca s` poat` fi [ncadrate la pozi\ia 8541».
Se re\ine c` petenta nu a depus documente din care s` rezulte o alt`
situa\ie de fapt dec@t cea constatat` de organele vamale ]i re\inut` prin Decizia pentru
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regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../25.01.2011.
Referitor la afirma\ia petentei c`, at@t comisionarii vamali c@t ]i
inspectorii vamali din Tg. Mure] au f`cut corect opera\iunile de v`muire, baz@ndu-se
pe vasta lor experien\` [n domeniu, se re\ine c` potrivit art.78 din Regulamentul (CEE)
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar:
"(1) Autoritã\ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot
modifica declara\ia dupã acordarea liberului de vamã pentru mãrfuri.
(2) Autoritã\ile vamale, dupã acordarea liberului de vamã ]i pentru a se
convinge de acurate\ea datelor cuprinse în declara\ie, pot controla documentele
comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import sau export cu privire la
mãrfurile în cauzã sau la opera\iunile comerciale ulterioare în legãturã cu aceste
mãrfuri. Asemenea controale pot fi efectuate la sediul declarantului, al oricãrei alte
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional de opera\iunile
men\ionate sau al oricãrei alte persoane aflate în posesia documentului ]i a datelor
men\ionate în scopuri comerciale. Aceste autoritã\i pot verifica de asemenea mãrfurile
când este încã posibil ca ele sã fie prezentate.
(3) Atunci când revizuirea unei declara\ii sau un control ulterior
indicã faptul cã dispozi\iile care reglementeazã regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa\ii incomplete sau incorecte, autoritã\ile vamale, în
conformitate cu dispozi\iile prevãzute, trebuie sã ia mãsurile necesare pentru
reglementarea situa\iei, \inând seama de orice informa\ie nouã de care dispun".
Acelea]i prevederi sunt re\inute ]i la art.100 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al României, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`ruia:
"(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice
declaraŃia vamală.
(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică
orice documente, registre şi evidenŃe referitoare la mărfurile vămuite sau la
operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate
face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din
punct de vedere profesional în operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte persoane
care se află în posesia acestor acte ori deŃine informaŃii în legătură cu acestea. De
asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.
(3) Când după reverificarea declaraŃiei sau după controlul ulterior rezultă
că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza
unor informaŃii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru
regularizarea situaŃiei, Ńinând seama de noile elemente de care dispune".
Astfel, dup` acordarea liberului de vam` ]i pentru a se convinge de
acurate\ea datelor [nscrise ]i cuprinse [n declaratiile vamale autoritatea vamal` poate
controla documentele comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import, cu
privire la m`rfurile [n cauz`, sau la opera\iunile ulterioare efectuate de societatea
comercial` [n leg`tur` cu aceste marfuri. Atunci c@nd pentru opera\iunile vamale la
care s-a acordat liberul de vam` se apreciaz` c` dispozi\iile legale au fost aplicate pe
baza unor informa\ii eronate, inexacte ([n spe\`, fiind [ncadrarea tarifar` eronat`),
autoritatea vamal` este obligat` s` ia m`surile legale necesare pentru reglementarea
situa\iei.
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Prin urmare, potrivit art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar:
"(1) O datorie vamalã la import poate sã ia na]tere prin:
(a) punerea în liberã circula\ie a mãrfurilor supuse drepturilor de import
sau
(b) plasarea unor astfel de mãrfuri sub regimul de admitere temporarã cu
exonerare par\ialã de drepturi de import.
(2) O datorie vamalã se na]te în momentul acceptãrii declara\iei vamale
în cauzã.
(3) Debitorul vamal este declarantul. În situa\ia unei reprezentãri
indirecte, persoana în numele cãreia se face declara\ia vamalã este, de asemenea,
debitor vamal.
Atunci când se întocme]te o declara\ie vamalã privind unul dintre
regimurile men\ionate la alineatul (1) pe baza informa\iilor care conduc la faptul cã
toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele care au
oferit informa\iile necesare la întocmirea declara\iei ]i care ]tiau sau care ar fi trebuit
sã ]tie în mod normal cã aceste informa\ii erau false pot fi considerate, de asemenea,
debitori vamali în conformitate cu dispozi\iile na\ionale în vigoare".
Art.20 alin.(1) din acela]i act normativ prevede:
"(1) Drepturile legal datorate la apari\ia unei datorii vamale se bazeazã pe
Tariful Vamal al Comunitã\ilor Europene".
{n contextul considerentelor prezentate ]i av@nd [n vedere prevederile
legale anterior citate, precum ]i faptul c` petenta nu prezint` argumente de natură să
schimbe constatările organelor de control, se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia
formulat` de S.C. X S.R.L din Tg. Mure], [n ceea ce prive]te suma total` de ... lei
(... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`).
{ntruc@t stabilirea majorărilor de întârziere reprezintă măsură accesorie în
raport cu debitul, conform principiului de drept potrivit căruia secundarul urmează
principalul, se va respinge ca neîntemeiată contestaŃia şi pentru dob@nzile de
[nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modificările şi completările ulterioare, se
DECIDE
Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate de S.C. X S.R.L
din Tg. Mure], pentru suma total` de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
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- ... lei reprezent@nd dob@nzi de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`.
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.
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