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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  19   din  2009 
     
Privind : soluŃionarea contestaŃiei formulatã de S.C. ......R.L. cu sediul în 
              mun. ....., jud. ....., înregistratã la DirecŃ ia Generalã a  
              FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr....../2009.  

 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman-Biroul SoluŃionare 

ContestaŃii, a fost sesizatã de DirecŃia Regională pentru Accize si OperaŃiuni Vamale 
Craiova- DirecŃia JudeŃeana pentru Accize si OperaŃiuni Vamale Teleorman, prin Adresa 
nr....../2009, cu privire la contestaŃia formulatã de S.C. ..... S.R.L.  cu  sediul social in 
municipiul Alexandria, judeŃul Teleorman, ocazie cu care organul care a încheiat actul 
atacat a înaintat dosarul cauzei, împreuna cu Referatul  privind propunerile de 
soluŃionare nr. ...../2009.  

Deoarece contestatia nu a îndeplinit condiŃiile procedurale legale, în ceea ce 
priveşte menŃionarea obiectului cauzei, respectiv a motivelor de fapt şi de drept pe care 
se întemeiază cererea, organele de soluŃionare cu Adresa nr. ...../2009, în virtutea 
dispoziŃiilor art. 205 alin.(1), art. 206 alin.(1) lit. c). si d)., şi art. 206 alin.(2) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 2.4-2.5 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, au solicitat 
petentei să îndeplinească procedura. 

Totodata prin Adresa nr. ...../2009, organele de soluŃionare au solicitat organelor 
vamale în temeiul dispoziŃiilor pct. 3.2 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 
privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată să completeze dosarul 
contestaŃiei cu documente care au legătură cu cauza supusă soluŃionării, primind în 
sensul solicitării Adresa de răspuns nr. ...../2009. 

PetiŃionara, prin Adresa nr. ...../2009, a completat cererea iniŃială, respectiv a 
invederat organelor de soluŃionare noi documente pe care le-a considerat  relevante în 
susŃinerea cauzei. 

Având în vedere noile condiŃii de contestare, în vederea lămuririi aspectelor care 
fac obiectul contestaŃiei, cu Adresa nr. ...../2009, în temeiul dispoziŃiilor pct. 9.9 şi 9.10 
din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, organele de soluŃionare au solicitat 
orgenelor vamale s-ă întocmească un proces-verbal de cercetare la faŃa locului, primind 
în acest sens Adresa de răspuns nr. ...../2009. 

În condiŃiile prezentate, petenta contestã obligaŃia vamală suplimentară stabilita 
În sarcina sa în cuantum total de ..... lei,  constituită din : 
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-suma totală de ...... lei, inscrisă în Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. 
...../2009, reprezentând: 

• ..... lei -taxă vamală; 
•    ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei vamale; 
•    ..... lei -taxa pe valoarea adaugată 
•      ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată. 

-suma totală de ..... lei, inscrisă în Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. 
...../2009, reprezentând: 

• ..... lei -taxă vamală; 
•    ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei vamale; 
•    ..... lei -taxa pe valoarea adaugată 
•      ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată. 

-suma totală de ..... lei, inscrisă în Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. 
...../2009, reprezentând: 

• ..... lei -taxă vamală; 
•    ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei vamale; 
•    ..... lei -taxa pe valoarea adaugată 
•      ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată. 

-suma totală de ..... lei, inscrisă în Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. 
...../2009, reprezentând: 

• ..... lei -taxă vamală; 
•    ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei vamale; 
•    ..... lei -taxa pe valoarea adaugată 
•      ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată. 

 
ContestaŃia, înregistrată la DirecŃia JudeŃeana pentru Accize si OperaŃiuni Vamale 

Teleorman sub nr. ...../2009, a fost depusã în termenul legal reglementat de art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

Fiind îndeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevãzute de lege, DirecŃia 
Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentã sã soluŃioneze pe 
fond cauza . 

 
I. Petenta a contest ă suma în cuantum total de ..... lei, reprezentând d atorie 

vamală suplimentar ă, individualizat ă de organele vamale prin Deciziile pentru 
regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, nr....../2009, nr. ...../2009 şi nr. ...../2009, 
solicitând anularea acestora pentru considerentele:  
  
a) ReŃinute din cererea iniŃială inregistrată la DirecŃia JudeŃeana pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Teleorman sub nr...../2009 şi la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
...../2009: 
 - prin care petenta menŃionează că a respectat condiŃiile prevăzute în 
nomenclatura combinatab- 44.09.29.91.00 (lame şi frize pentru parchet 
neasamblate prelucrate mecanic din lemn stratificat având 0 suprafaŃă lucioasă), 
pentru care susŃine că taxa vamală pentru Ńara terŃă este de 0%, iar taxa pe 
valoarea adaugată este de 19%;   
 - totodată doreşte să aducă la cunoştinŃă organelor vamale că prin 
administratorul ..... a cerut precizari prin adresă electronică AutorităŃii  NaŃionale a 
Vămilor, privind taxele aplicabile la importul de marfuri (Lame  Parchet  Laminat), 
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primind în sensul solicitării adresa nr. ...../TFT/2009 (pe care o anexează în xero-
copie la dosarul contestaŃiei);  
 -susŃine de asemenea că alte obiecŃiuni Ie va formula ulterior.  
 
b) ReŃinute din completarea la contestaŃia iniŃială, inregistrată la D.G.F.P. Teleorman 
sub nr. ....../2009: 
 - prin care susŃine că în datele de .....10.2008, ......10.2008 şi ......10.2008, 
administratorul societăŃii petiŃionare s-a prezentat la comisionarul vamal S.C. .... S.A. 
care a întocmit Declaratiile vamale de import pentru o cantitate de  11.271,32 m.p. 
parchet laminat provenit din China,  la Documentele Administrative Unice nr. ...../2008, 
nr. ...../2008, nr. ...../2008 şi nr. ...../2008, fiind anexate facturile furnizorului, pe care 
administratorul a declarat, pe propria răspundere, că produsul importat constă în "Lame 
Parchet Laminat"; 
 - invederează organelor de soluŃionare că din eroare, la rubrica 31 "Colete şi 
descrierea mărfurilor" a menŃionat "Lame parchet melaminat" in loc de ,,Lame parchet  
laminat" aşa cum a declarat administratorul (în sprijinul acestei susŃineri anexează xero-
copiile facturilor);  
 - susŃine că deşi în toate cele patru Documentele Administrative Unice la rubrica 
31 a menŃionat eronat Lame parchet melaminat, codul marfurilor declarat la rubrica 33, 
este cel corect, 4409.29.91.00 - "Lame şi frize pentru parchet, neasamblate" care 
corespunde cu realitatea, căreia consideră, facând trimitere la Tariful Vamal  Comun, că 
îi corespunde taxa vamală 0%;  
 - totodată nu este de acord cu încadrarea facută de organele vamale, respectiv 
că poziŃia tarifară corectă ar fi 4411.13.90.00 care să corespundă pentru "parchet 
melaminat" şi pentru care Tariful Vamal Comun prevede o taxă vamală de 7%, având în 
vedere faptul că administratorul S.C. ..... S.R.L. a declarat pe propria răspundere că 
bunurile importate constau în "lame parchet laminat"; 
 - precizează că în DeclaraŃiile vamale, la rubrica 31, comisionarul vamal a 
mentionat "Lame parchet melaminat" in loc de "Lame parchet laminat", dar încadrarea în 
codul TARIC de la rubrica 33 este cea corecta, 4409.29.91.00 - Lame şi frize pentru 
parchet, neasamblate, şi nu 4411.13.90.00, cum se arata la punctul 2.1.1. din deciziile 
contestate.  
 

II. Din Deciziile pentru regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, nr....../2009, nr. 
...../2009 şi nr. ...../2009 ,acte întocmite de organele vamale , se re Ńin urm ătoarele: 

 
-Decizia pentru regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, intocmit ă pentru suma 

suplimentara de plata de ..... lei, reprezentând da torie vamal ă: 
 Organele vamale menŃionează că la data de ......10.2008, petenta a depus şi 

înregistrat declaraŃia vamală nr. I 420, solicitând acordarea regimului de punere în liberă 
circulaŃie a 2.656,90 mp. lame parchet melaminat. FormalitaŃile vamale de punere în 
liberă circulaŃie a bunurilor au fost făcute în baza documentelor prezentate de către 
titular(factura nr. ...../2008, contract de vânzare nr. ...../2008), iar poziŃia tarifară a 
bunurilor, respectiv 4409.29.91.00, a fost declarată de către titular la rubrica nr. 33 din 
Documentul Administrativ Unic nr. ...../2008, bunurile beneficiind de taxă vamala 0% în 
conformitate cu Tariful Vamal Comun.  

La reverificarea declaraŃiei vamale, organele vamale au constatat  că poziŃia 
tarifară declarată de către titular este eronată, stabilindu-se ca fiind corecta poziŃia 
tarifară 4411.13.90.00, pentru care Tariful Vamal Comun prevede o taxa vamală de 7%. 



 
         

 
 

  4 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

Ca urmare, asupra valorii în vamă în sumă de ..... USD(..... lei, prin utilizarea 
cursului de 2,5606 lei/1 USD, aşa cum era prevăzut la art. 169 alin.(1) şi (2) din 
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar) 
valoare declarata de către ..... Com S.R.L., cu DeclaraŃia de valoare în vamă nr. 
...../2008 şi depusă odată cu declaraŃia vamală nr. ...../2008, organele vamale au aplicat 
taxa vamală de bază prevazută în Tariful Vamal Comun, valabil la acea dată, respectiv 
7%, rezultând diferenŃe de drepturi vamale reprezentând taxă vamală in sumă de ..... lei 
si respectiv T.V.A. în sumă de ..... lei. 

Procedura de control ulterior a fost iniŃiată în baza  dispoziŃiilor art. 78 paragraf, 
punct, literă, alineat 1;2;3. din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire 
a Codului Vamal Comunitar. 

Temeiul legal care a stat la baza încadrării a fost art. 199 alin.(1) din 
Regulamentul Comisiei(CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
datoria vamală stabilită în sarcina petentei luând naştere în condiŃiile prevăzute de art. 
204 alin.(1) lit. (a) şi (b) şi art. 214 alin.(1) din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Majorările de întârziere individualizate în decizie au fost calculate prin aplicarea 
art. III din Legea nr. 210 pentru modificarea de la 01.01.2006 a art. 115 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Nivelul majorărilor de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi a 
fost calculat începând cu .....2008. 

 
-Decizia pentru regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, intocmit ă pentru suma 

suplimentara de plata de ..... lei, reprezentând da torie vamal ă: 
 Organele vamale menŃionează că la data de ....10.2008, petenta a depus şi 

înregistrat declaraŃia vamală nr. I ....., solicitând acordarea regimului de punere în liberă 
circulaŃie a 2.656,90 mp. lame parchet melaminat. FormalitaŃile vamale de punere în 
liberă circulaŃie a bunurilor au fost făcute în baza documentelor prezentate de către 
titular(factura nr. ...../2008, contract de vânzare nr. ...../2008), iar poziŃia tarifară a 
bunurilor, respectiv 4409.29.91.00, a fost declarată de către titular la rubrica nr. 33 din 
Documentul Administrativ Unic nr. ...../2008, bunurile beneficiind de taxă vamala 0% în 
conformitate cu Tariful Vamal Comun.  

La reverificarea declaraŃiei vamale, organele vamale au constatat  că poziŃia 
tarifară declarată de către titular este eronată, stabilindu-se ca fiind corecta poziŃia 
tarifară 4411.13.90.00, pentru care Tariful Vamal Comun prevede o taxa vamală de 7%. 

Ca urmare, asupra valorii în vamă în sumă de ..... USD(..... lei, prin utilizarea 
cursului de 2,5606 lei/1 USD, aşa cum era prevăzut la art. 169 alin.(1) şi (2) din 
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar) 
valoare declarata de către ..... S.R.L., cu DeclaraŃia de valoare în vamă nr. ...../2008 şi 
depusă odată cu declaraŃia vamală nr. ...../2008, organele vamale au aplicat taxa 
vamală de bază prevazută în Tariful Vamal Comun, valabil la acea dată, respectiv 7%, 
rezultând diferenŃe de drepturi vamale reprezentând taxă vamală in sumă de ..... lei si 
respectiv T.V.A. în sumă de ..... lei. 

Procedura de control ulterior a fost iniŃiată în baza  dispoziŃiilor art. 78 paragraf, 
punct, literă, alineat 1,;2,;3. din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar. 
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Temeiul legal care a stat la baza încadrării a fost art. 199 alin.(1) din 
Regulamentul Comisiei(CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
datoria vamală stabilită în sarcina petentei luând naştere în condiŃiile prevăzute de art. 
204 alin.(1) lit. (a) şi (b) şi art. 214 alin.(1) din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Majorările de întârziere individualizate în decizie au fost calculate prin aplicarea 
art. III din Legea nr. 210 pentru modificarea de la 01.01.2006 a art. 115 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Nivelul majorărilor de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi a 
fost calculat începând cu .....2008. 

 
-Decizia pentru regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, intocmit ă pentru suma 

suplimentara de plata de ..... lei, reprezentând da torie vamal ă: 
 Organele vamale menŃionează că la data de .....2008, petenta a depus şi 

înregistrat declaraŃia vamală nr. ....., solicitând acordarea regimului de punere în liberă 
circulaŃie a 2.656,90 mp. lame parchet melaminat. FormalitaŃile vamale de punere în 
liberă circulaŃie a bunurilor au fost făcute în baza documentelor prezentate de către 
titular(factura nr. ...../2008, contract de vânzare nr. ...../2008), iar poziŃia tarifară a 
bunurilor, respectiv 4409.29.91.00, a fost declarată de către titular la rubrica nr. 33 din 
Documentul Administrativ Unic nr. ...../2008, bunurile beneficiind de taxă vamala 0% în 
conformitate cu Tariful Vamal Comun.  

La reverificarea declaraŃiei vamale, organele vamale au constatat  că poziŃia 
tarifară declarată de către titular este eronată, stabilindu-se ca fiind corecta poziŃia 
tarifară 4411.13.90.00, pentru care Tariful Vamal Comun prevede o taxa vamală de 7%. 

Ca urmare, asupra valorii în vamă în sumă de ..... USD(..... lei, prin utilizarea 
cursului de 2,5606 lei/1 USD, aşa cum era prevăzut la art. 169 alin.(1) şi (2) din 
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar) 
valoare declarata de către ..... S.R.L., cu DeclaraŃia de valoare în vamă nr. ...../2008 şi 
depusă odată cu declaraŃia vamală nr. ...../2008, organele vamale au aplicat taxa 
vamală de bază prevazută în Tariful Vamal Comun, valabil la acea dată, respectiv 7%, 
rezultând diferenŃe de drepturi vamale reprezentând taxă vamală in sumă de ..... lei si 
respectiv T.V.A. în sumă de ..... lei. 

Procedura de control ulterior a fost iniŃiată în baza  dispoziŃiilor art. 78 paragraf, 
punct, literă, alineat 1,;2,;3. din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Temeiul legal care a stat la baza încadrării a fost art. 199 alin.(1) din 
Regulamentul Comisiei(CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
datoria vamală stabilită în sarcina petentei luând naştere în condiŃiile prevăzute de art. 
204 alin.(1) lit. (a) şi (b) şi art. 214 alin.(1) din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Majorările de întârziere individualizate în decizie au fost calculate prin aplicarea 
art. III din Legea nr. 210 pentru modificarea de la 01.01.2006 a art. 115 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Nivelul majorărilor de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi a 
fost calculat începând cu .....2008. 
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-Decizia pentru regularizarea situa Ńiei nr. ...../2009, intocmit ă pentru suma 
suplimentara de plata de ..... lei, reprezentând da torie vamal ă: 

 Organele vamale menŃionează că la data de .....2008, petenta a depus şi 
înregistrat declaraŃia vamală nr. ....., solicitând acordarea regimului de punere în liberă 
circulaŃie a 3.300,62 mp. lame parchet melaminat. FormalitaŃile vamale de punere în 
liberă circulaŃie a bunurilor au fost făcute în baza documentelor prezentate de către 
titular(factura nr. ...../2008), iar poziŃia tarifară a bunurilor, respectiv 4409.29.91.00, a 
fost declarată de către titular la rubrica nr. 33 din Documentul Administrativ Unic nr. 
...../2008, bunurile beneficiind de taxă vamala 0% în conformitate cu Tariful Vamal 
Comun.  

La reverificarea declaraŃiei vamale, organele vamale au constatat  că poziŃia 
tarifară declarată de către titular este eronată, stabilindu-se ca fiind corecta poziŃia 
tarifară 4411.13.90.00, pentru care Tariful Vamal Comun prevede o taxa vamală de 7%. 

Ca urmare, asupra valorii în vamă în sumă de ..... USD(..... lei, prin utilizarea 
cursului de 2,5606 lei/1 USD, aşa cum era prevăzut la art. 169 alin.(1) şi (2) din 
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar) 
valoare declarata de către ..... S.R.L., cu DeclaraŃia de valoare în vamă nr. ...../2008 şi 
depusă odată cu declaraŃia vamală nr. ..../2008, organele vamale au aplicat taxa vamală 
de bază prevazută în Tariful Vamal Comun, valabil la acea dată, respectiv 7%, rezultând 
diferenŃe de drepturi vamale reprezentând taxă vamală in sumă de ..... lei si respectiv 
T.V.A. în sumă de ..... lei. 

Procedura de control ulterior a fost iniŃiată în baza  dispoziŃiilor art. 78 paragraf, 
punct, literă, alineat 1,;2,;3. din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Temeiul legal care a stat la baza încadrării a fost art. 199 alin.(1) din 
Regulamentul Comisiei(CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
datoria vamală stabilită în sarcina petentei luând naştere în condiŃiile prevăzute de art. 
204 alin.(1) lit. (a) şi (b) şi art. 214 alin.(1) din Regulamentul Consiliului (CEE) 
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. 

Majorările de întârziere individualizate în decizie au fost calculate prin aplicarea 
art. III din Legea nr. 210 pentru modificarea de la 01.01.2006 a art. 115 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Nivelul majorărilor de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi a 
fost calculat începând cu .....2008. 

 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petentã în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor vamale, actele normative în vigoare la da ta producerii fenomenului 
economic, re Ńin: 

 
 S.C. .....  S.R.L.  are sediul social în str. ....., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. 
....., în mun. ....., jud. ..... este înregistratã la O.R.C Teleorman sub nr.J34/...../....., C.U.I. 
....., atribut fiscal RO, fiind reprezentatã de D-l ....., în calitate de administrator. 

 
 
1. În ceea ce priveste debitul principal reprezenta nd datorie vamala 

suplimentara în cuantum total de ..... lei.  
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 Direc Ńia  General ă  a  Finan Ńelor  Publice  Teleorman  este  investit ă  să  se 
pronun Ńe  dacă  urmare controlului ulterior instituit de organele  vamale, 
contestatoarea  datoreaza  bugetului  general  cons olidat diferen Ńa  suplimentar ă în 
sum ă de ..... lei, reprezentând  datorie vamal ă principal ă, aferenta importului de 
mărfuri având ca Ńară de origine China, declarat in  mod  eronat în vam ă ca 
reprezent ănd pozi Ńia  tarifar ă  4409.29.91.00 - " lame parchet melaminat ", fa Ńă de  
pozi Ńia tarifar ă rezultat ă urmare reîncadrarii dispus ă de organele vamale, respectiv 
pozi Ńia tarifar ă 4411.13.90.00 -"panouri fibrolemnoase sau din alte materiale 
lemnoase chiar aglomerate cu r ăşini sau al Ńi lian Ńi organici,,.  
 
 În fapt ,  aşa cum se reŃine din documentele care formează dosarul cauzei în 
datele de .....2008, .....2008 şi .....2008, administratorul societăŃii petiŃionare, prin 
comisionar vamal, a întocmit şi depus DeclaraŃiile vamale de import                       nr.I 
..../2008, nr. ...../2008, nr. ...../2008 şi  nr. ...../2008,  solicitând acordarea regimului de 
punere în liberă circulaŃie a cantităŃii totale de 11.271,32 m.p., declarată de petentă ca 
reprezentând  poziŃia tarifară(rubrica 33- codul marfurilor) -4409.29.91.00, respectiv 
(rubrica 31-colete şi descrieirea mărfurilor) -,,lame parchet melaminat ".  

FormalităŃile vamale de punere în liberă circulaŃie a bunului importat, au fost 
făcute în baza documentelor prezentate de titular şi declarate pe propria răspundere, 
astfel, organele vamale, pe baza acestor documente au încadrat bunul introdus în vamă, 
în conformitate cu dispoziŃiile Tarifului Vamal Comun ca beneficiind de taxă vamala 0%.  

Ulterior, autoritatea vamala română, prevalându-se de prevederile procedurale 
legale în materie, în vederea verificării autenticităŃii şi corectitudinii celor înscrise în  
documentele care au stat la baza încadrării, au iniŃiat procedura de control ulterior, 
urmare căreia au constatat  că poziŃia tarifară declarată de către titular este eronată, 
stabilindu-se ca fiind corectă poziŃia tarifară 4411.13.90.00, pentru care Tariful Vamal 
Comun prevede o taxă vamală de 7%, (în spetă fiind vorba de un bun importat din afara 
ComunităŃii Europene-tara exportatorului fiind China). 

Ca urmare, asupra valorii în vamă în sumă totală de ..... USD(..... lei, prin 
utilizarea cursului de 2,5606 lei/1 USD, organele vamale au aplicat taxa vamală de bază 
prevazută în Tariful Vamal Comun, valabil la acea dată, respectiv 7%, rezultând 
diferenŃe de drepturi vamale reprezentând taxă vamală în sumă totală de ..... lei şi 
respectiv T.V.A. în sumă totală de ..... lei. 

Organele de soluŃionare faŃă de cele prezentate reŃin că în conformitate cu 
dispozitiile în vigoare la data producerii fenomenului economic, depunerea la biroul 
vamal a unei declaraŃii- declaraŃie vamală semnată de către declarant ori reprezentantul 
acestuia îl obliga pe acesta, să raspundă de corectitudinea informaŃiilor înscrise în 
declaraŃie şi de autenticitatea documentelor anexate. 

Or, aşa cum se reŃine şi din contestaŃia introdusă de petentă, în mod eronat a fost 
declarat bunul importat(în toate cele 4 declaraŃii vamale în cauză), ca reprezentând 
lame parchet melaminat , deoarece el ar reprezenta lame parchet laminat, faŃă de 
sustinerile din completarea la contestaŃia iniŃială căreia contestatoarea i-a anexat un 
extras din Codul Taric, potrivit căruia poziŃiei tarifare declarate 4409.29.91.00 i-ar 
corespunde explicaŃia mărfurilor de:,, lame şi frize pentru parchet, neasamblate ".  

Astfel în mod eronat a fost declarată poziŃia tarifară -4409.29.91.00-lame parchet 
melaminat , eroarea de declarare fiind cea care a condus la reîncadrerea tarifară a 
bunului importat. 
 Organele de soluŃionare reŃin ca legala reîncadrarea făcută de organele vamale, 
respectiv la poziŃia tarifară 4411.13.90.00, căreia aşa cum menŃionează reprezentanŃii 
DirecŃiei JudeŃeane pentru Accize si OperaŃiuni Vamale Teleorman, având în vedere 
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Regulile Generale de interpretare şi Normele explicative ale nomenclaturii combinate la 
sistemul armonizat(M.O. nr. 234/27.09.1996), îi corespunde explicaŃia: ,,panouri 
fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase chiar  aglomerate cu r ăşini sau al Ńi 
lian Ńi organici,, şi nu  ,,lemn(inclusiv alte lamele şi frize de parchet, neasamblate), 
profilat(sub form ă de lamb ă, de uluc, f ălŃuit, şamfrenat, îmbinat în V, mulurat, 
rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a multo r canturi, fe Ńe sau capete, chiar 
geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap". 

 
Pentru  a se  pronunŃa asupra  cauzei  supuse  soluŃionării, în ceea ce priveşte 

instituirea procedurii de control ulterior, organele  de revizuire constată  că  în  drept   
sunt aplicabile  dispoziŃiile art. 100 alin.(1), (2), (3), (5) si (6) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al Romaniei, coroborate cu prevederile art. 78 alin.(1), (2) si (3) din  
Regulamentul(CEE) nr. 2913/1992 al consiliului de instituire a Codului vamal Comunitar, 
cu modificările ulterioare, în care se stipulează: 
 *Legea nr 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei (M.O. nr. 350/19.04.2006); 
 [...] 
 ART. 100 

(1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu  sau la solicitarea 
declarantului, într-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, s ă 
modifice declara Ńia vamal ă. 

(2) În cadrul termenului prevazut la alin. (1), autoritatea vamal ă verific ă orice 
documente, registre şi eviden Ńe referitoare la m ărfurile v ămuite sau la operaŃiunile 
comerciale ulterioare în legatur ă cu aceste marfuri .[…] 

(3) Când dupa reverificarea declara Ńiei sau dupa controlul ulterior rezult ă că 
dispozi Ńiile care reglementeaz ă regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza 
unor informa Ńii inexacte sau incomplete, autoritatea vamala ia m asuri pentru 
regularizarea situa Ńiei, Ńinand seama de noile elemente de care dispune. 

[...] 
(5) În cazul în care se constată că a luat naştere o datorie vamală sau că au fost 

sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea diferenŃelor în minus 
sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea dispoziŃiilor legale. 

(6) În cadrul controlului ulterior al declara Ńiilor, autoritatea vamala stabile şte 
potrivit alin. (3) si diferen Ńele în plus sau în minus privind alte taxe şi impozite 
datorate statului în cadrul opera Ńiunilor vamale, luând m ăsuri pentru încasarea 
diferen Ńelor în minus constatate. […]. 

 […]  
 *Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare; 

[...] 
C. Controlul ulterior al declaratiilor 
Articolul 78 
(1) Autorit ăŃile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului , pot modifica 

declara Ńia dup ă acordarea liberului de vam ă pentru m ărfuri . 
(2) Autoritătile vamale, după acordarea liberului de vamă şi pentru a se convinge 

de acurateŃea datelor cuprinse în declaraŃie, pot controla documentele comerciale şi 
datele referitoare la operaŃiunile de import sau export cu privire la mărfurile în cauză sau 
la operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Asemenea controale 
pot fi efectuate la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau 
indirect din punct de vedere profesional de operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte 
persoane aflate în posesia documentului si a datelor menŃionate în scopuri comerciale. 
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Aceste autorităti pot verifica de asemenea mărfurile când este încă posibil ca ele să fie 
prezentate. 

(3) Atunci când revizuirea unei declaratii sau un c ontrol ulterior indic ă 
faptul c ă dispozitiile care reglementeaz ă regimul vamal respectiv au fost aplicate 
pe baza unor informa Ńii incomplete sau incorecte, autorit ătile vamale, în 
conformitate cu dispozitiile prev ăzute, trebuie s ă ia măsurile necesare pentru 
reglementarea situatiei, tinând seama de orice info rmatie nou ă de care dispun . 
 [...] 
 În solutia ce urmeaza a fi adoptată au fost avute în vedere referitor la procedura 
urmată de organele vamale, la vămuirea mărfurilor, respectiv la controlul ulterior şi 
urmatoarele: 

 -acordarea liberului de vamă, precum si vămuirea mărfurilor s-a realizat în 
condiŃiile în care timpul afectat acestei activităŃi, precum şi posibilităŃile concrete de 
acŃiune ale autorităŃii vamale, au fost extrem de limitate. Astfel că autoritatea vamală nu 
a avut posibilitatea să execute decat un control  formal asupra documentelor prezentate, 
un control vamal fizic prin sondaj, orientat  în special asupra determinării felului 
mărfurilor şi un control cantitativ bazat pe menŃiunile existente în documentele 
prezentate de petentă; 

-autoritatea vamală este investită cu răspunderea, deloc lipsită de importanŃă, a 
respectării tuturor condiŃiilor stabilite de lege pentru acordarea liberului de vamă; 

-în aceasta situaŃie apare absolut necesar ca autoritatea vamală să poată efectua 
ulterior acordării liberului de vamă, un control aprofundat, executat în aceasta situaŃie în 
special asupra documentelor depuse de importator în vama; 

-daca în urma acestui control ulterior aprofundat, rezultă diferenŃe de taxe 
vamale, acestea se datorează statului, de către importator sau, dupa caz, autoritatea 
vamală le restituie acestuia. 

Din textele de lege citate se reŃine că autoritatea vamala are dreptul ca, într-o 
perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să efectueze controlul vamal 
ulterior al operaŃiunilor şi în toate cazurile în care, în urma verificării acestora rezultă că 
încadrarea iniŃială nu a fost cea corecta, să ia măsuri pentru recuperarea datoriei 
vamale. 
 În ceea ce priveşte motivaŃia de drept care a stat la baza reîncadrării bunurilor 
importate, sunt aplicabile dispoziŃiile art. 199 alin.(1) din Regulamentul (CEE) de stabilire 
a unor dispoziŃii de aplicare a Regulamnetului (CEE) nr. 2913/1993 al consiliului de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art. 46 lit. a şi b şi art.  48 alin.(2)  din  Legea  nr.  86/  2006  privind  Codul  
vamal  al  României,  în care  se precizeaza: 

* Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 
Regulamnetului (CEE) nr. 2913/1993 al consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, cu modificările ulterioare; 

[...] 
 
Articolul 199(1) 
Fără a se aduce atingere eventualei aplicări a dispoziŃilor penale, depunerea la 

biroul vamal a unei declara Ńii semnate de c ătre declarant sau reprezentantul 
acestuia îl obliga pe acesta ca, în conformitate cu  dispozi Ńiile în vigoare, sa 
raspunda de : 

- corectitudinea informa Ńiilor înscrise în declara Ńie; 
- autenticitatea documentelor anexate ;  
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-şi de respectarea tuturor obligaŃiilor ce decurg din plasarea respectivelor mărfuri 
sub regimul avut în vedere. 

[...] 
*Legea nr 86/2006 privind Codul vamal al României (M.O. nr. 350/19.04.2006); 
[...] 

 ART. 46 
 Tariful vamal al Romaniei cuprinde: 
 a) Nomenclatura combinată a marfurilor; 
 b) orice altă nomenclatură care se bazează parŃial sau integral pe Nomenclatura 
combinată a mărfurilor sau care adaugă la aceasta orice subdiviziuni şi care este 
stabilită prin dispoziŃii legale naŃionale care reglementează domenii specifice în vederea 
aplicării măsurilor tarifare legate de schimbul de mărfuri; 
 [...] 
 <<Încadrarea tarifar ă a mărfurilor presupune determinarea  subpozi Ńiei 
tarifare la care se  clasific ă  mărfurile  în  una  din  nomenclaturile  vamale  şi  se  
face  conform  Regulilor generale pentru  interpret area  Sistemului  armonizat  de  
denumire  şi  codificare  a  m ărfurilor . >> 
 [...] 
 ART. 48 
 (1) Clasificarea tarifară reprezintă stabilirea, pentru marfurile respective, potrivit 
reglementarilor în vigoare: 
 a) codului tarifar din Nomenclatura combinata a marfurilor sau a codului tarifar din 
orice altă nomenclatură menŃionata la art. 46 lit. b); 
 b) codului tarifar din orice altă nomenclatură care se bazeaza în intregime sau în 
parte pe Nomenclatura combinata a mărfurilor ori care adaugă la aceasta orice 
subdiviziune şi care este stabilită de dispoziŃiile legale care reglementeaza domenii 
specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare legate de schimbul de 
mărfuri. 
 (2) La clasificarea tarifară a mărfurilor se utilizează regulile generale pentru 
interpretarea Sistemului armonizat din ConvenŃia internaŃională privind Sistemul 
armonizat de denumire şi codificare a marfurilor, inclusiv anexa acestuia, incheiata la 
Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificată prin Legea nr. 98/1996. 
 [...] 
 FaŃă de textele de lege citate, organele de soluŃionare reŃin faptul că eroarea 
generată de petentă prin declararea poziŃiei tarifare 4409.29.91.00, respectiv a descrierii 
marfurilor importate ca fiind ,, lame parchet melaminat ", a condus la reîncadrerea 
acestora la o altă poziŃie tarifară- 4411.13.90.00, căreia îi corespunde ca descriere a 
mărfurilor - "panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase chiar aglomerate cu 
răşini sau alŃi lianŃi organici,, şi nu  ,,lemn(inclusiv alte lamele şi frize de parchet, 
neasamblate), profilat(sub formă de lambă, de uluc, fălŃuit, şamfrenat, îmbinat în V, 
mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a multor canturi, feŃe sau capete, chiar 
geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap". 

Totodata, în fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată în cauză, se reŃine 
că declarantul răspunde de corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie şi 
autenticitatea documentelor anexate;  

Datoria vamala stabilită în sarcina petiŃionarei a luat naştere şi în condiŃiile 
stipulate de legiuitor la art. 204  alin.(1) lit.(a) şi (b) şi art. 214 alin.(1) din Regulamentul  
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările 
ulterioare, în care se prevede: 

 [...] 
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*Regulamentului (CEE) nr. 2913/1993 al consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, cu modificările ulterioare; 

[...] 
1) O datorie vamală la import ia naştere prin: 

 (a) neexecutarea uneia dintre obligațiile care rezultă, în privința mărfurilor supuse 
drepturilor de import, din depozitarea lor temporară sau din utilizarea regimului vamal 
sub care sunt plasate 

sau 
 (b) nerespectarea unei condiții care reglementează plasarea măfurilor sub 
regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import ținând 
seama de destinația mărfurilor, 
 în alte cazuri decât cele menționate la articolul 203 doar dacă nu se stabileşte că 
acele omisiuni nu au un efect semnificativ asupra utilizării corecte a regimului de 
depozitare temporară sau a regimului vamal în cauză 

[...] 
Articolul 214 
(1) În absenta dispozitiilor contrare prevăzute în prezentul cod şi fără a aduce 

atingere alineatului (2), valoarea drepturilor de import sau export aplicabile mărfurilor se 
determină pe baza regulilor de evaluare adecvate pentru respectivele mărfuri la data 
naşterii datoriei vamale aferente.  

[...] 
Nu pot fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a cauzei susŃinerile din contestaŃie ale 

S.C. ..... S.R.L., potrivit cărora a respectat condiŃiile prevăzute în nomenclatura 
combinată, respectiv că a întocmit DeclaraŃiile vamale de import pentru o cantitate totală 
de 11.271,32 m.p. parchet laminat, deoarece însasi contestatoarea totodată 
menŃioneaza că din eroare a înscris la rubrica 31 -"Colete şi descrierea mărfurilor"-,, 
lame parchet melaminat ", în loc de " lame parchet laminat ". 

În aceeaşi măsură, nu pot fi reŃinute ca documente care să modifice încadrarea 
făcută de organele vamale, documentele depuse de contestatoare, avându-se în vedere 
faptul că petiŃionara, a depus (iniŃial) la dosarul contestaŃiei facturi fiscale şi contracte 
comerciale pe care se menŃionează -lame parchet melaminat , faŃă de documentele 
transmise ulterior de contestatoare(completarea la contestaŃia iniŃială), unde pe aceleaşi 
documente se menŃionează: -lame parchet laminat, (aspecte nesancŃionate insă de 
organele vamale).   
 Totodata, celelalte argumente invederate de petiŃionară organelor de soluŃionare 
nu sunt de natură să ducă la admiterea cererii sale. 
 Mai mult, din documentele anexate de autoarea cererii, la completarea 
contestaŃiei iniŃiale, se reŃine că poziŃiei tarifare 4409.29.91.00 îi corespunde ca şi 
explicaŃie a mărfurilor -,,Lame şi frize pentru parchet, neasamblate" şi nicidecum lame 
parchet melaminat-, ceea ce a declarat petiŃionara în vamă, petenta menŃinând astfel 
starea de confuzie referitor la ceea ce reprezintă de fapt bunul importat. 
 Privitor la Adresa DirecŃiei Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal nr. ...../TFT/2009, 
considerată de petentă ca reprezentand document relevant în susŃinerea cauzei, facem 
menŃiunea că neprezentarea Ńarii de export a mărfurilor de către petentă(Ńara de 
provenienŃa a mărfurilor-China), respectiv neprecizarea menŃiunii că exportatorul este un 
stat din interiorul ComunităŃii Europene, ori un stat extracomunitar, face imposibilă 
încadrarea marfurilor de către reprezentanŃii AutorităŃii NaŃionale a Vămilor.  
 Pe  cale  de  consecinŃă,  Ńinand  seama  de  încadrarea  tarifară  a produselor  
importate  la  o alta poziŃie  tarifară  decât cea iniŃială,  ceea ce implică taxe vamale de 
7% faŃă  de 0% şi taxă pe valoarea adăugata de 19%, rezultă  că în  mod legal  organele 
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vamale  au  stabilit că  S.C.  .....  S.R.L. are  de  plată diferenŃe  de  taxe vamale şi taxă 
pe  valoarea adaugată în cuantumul contestat. 
 Pentru considerentele de fapt şi de drept reŃinute, urmeaz ă să fie respins ă ca 
neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de petent ă pentru suma de ..... lei, reprezentând 
datorie vamal ă suplimentar ă principal ă.  
 

2. Referitor la suma în cuantum  total de ..... lei , însemnând accesorii 
aferente debitului principal suplimentar reprezentâ nd datorie vamal ă.  

 
Cauza supusã solu Ńionãrii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

judetului Teleorman, este de a stabili dacã peti Ńionara datoreazã accesoriile în 
cauzã, în condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitele reprez entând datorie 
vamală principal ă. 

 
În fapt , organele de revizuire reŃin cã stabilirea acestora în sarcina petentei 

reprezintã mãsura accesorie in raport cu debitul.  
Întrucât in sarcina petiŃionarei au fost reŃinute ca fiind datorate debitele de natura 

taxei vamale respectiv taxei pe valoarea adaugatã în cuantum total de ..... lei, aceasta 
datoreazã şi  majorarile de intârziere aferente, calculate de organele vamale, în cuantum 
total de ..... lei, astfel: 

-pentru perioada .....2008-.....2009, la nivelul sumei totale de ..... lei 
(individualizate prin Decizia de regularizare nr. ...../2009); 

-pentru perioada .....2008-.....2009, la nivelul sumei totale de ..... lei 
(individualizate prin Decizia de regularizare nr. ...../2009); 

-pentru perioada .....2008-.....2009, la nivelul sumei totale de ..... lei 
(individualizate prin Decizia de regularizare nr. ...../2009); 

-pentru perioada .....2008-.....2009, la nivelul sumei totale de ..... lei 
(individualizate prin Decizia de regularizare nr. ...../2009); 

 
Principiului de drept accesorim sequitur principale  îşi gãseste deasemenea 

aplicabilitatea în speŃa de fatã. 
 
În drept, cauza îşi gãseste soluŃionarea în prevederile art. 119 si art. 120 din 

O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, în care se stipuleazã: 

*O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

[...]   
Art. 119 
DispoziŃii generale privind majorări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de 

plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
[...] 
ART. 120 
    Majorãri de intârziere 
(1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenŃã şi pânã la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 

[...] 
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(7) Nivelul majorãrii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
 [...] 

În aceste condiŃii contesta Ńia îndreptatã împotriva sumei în cuantum total de 
..... lei, reprezentând majorãri de întârziere afer ente datoriei vamale în cuantum 
total de ..... lei, urmeazã sa fie respinsã ca neîn temeiatã. 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, a Regulamentului  Comisiei(CEE)  nr. 2.913/1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar şi a Regulamentului Comisiei(CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire 
a unor dispoziŃii de aplicare a Regulamentului Comisiei(CEE) nr. 2.913/1992 de instituire 
a Codului Vamal Comunitar, directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 
 
 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 
 
Art.1  Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta Ńiei  formulatã de S.C. .... S.R.L. 

cu sediul social în mun. ...., jud. ....., pentru suma în cuantum total de ..... lei , 
reprezentând: 

• ..... lei -taxă vamală; 
• ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei vamale; 
• ..... lei -taxa pe valoarea adaugată 
• ..... lei -majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugată 

 
 
Art.2.  Prezenta decizie a fost redactata în 4(patru) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi ;  
  
 Art.3.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 


