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DECIZIA nr. ____/________.2017 

privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
.X. 

înregistrată la D.G.R.F.P. Bucuresti sub nr. x 
                               
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin Serviciul 

soluţionare contestaţii 1 a fost sesizată de către Direcţia Regională Vamală Bucureşti 
– Biroul Vamal de Interior Bucureşti cu adresa nr.x, înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub 
nr.x, completată cu adresa nr.x înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr.x asupra 
contestaţiei formulată de .X., CUI x, cu sediul social în x, reprezentată convenţional 
prin x conform împuternicire avocaţială seria B, nr. x cu sediul ales pentru primirea 
corespondenţei în x. 

 
Obiectul contestaţiei, înregistrată la Direcţia Regională Vamală Bucureşti – 

Biroul Vamal Bucuresti sub nr.x şi la D.G.R.F.P.Bucureşti sub nr.x, îl constituie 
Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. x, emisă în baza procesului verbal de control al valorii în vamă 
nr.x, comunicată prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire în data 
de 25.10.2016, prin care organele vamale au stabilit obligaţii de plată suplimentare în 
sumă totală de x lei . 
 
 Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268 alin.(1), 
art.269, art. 270 alin.(1) şi art. 272 alin.(1) si alin.(2) din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti este 
învestită să soluţioneze contestaţia formulată de .X. 
  
 Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
 

I. Prin Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr.x emisă în baza procesului verbal de control al valorii în 
vamă nr.x, Direcţia Regională Vamală Bucureşti – Biroul Vamal de Interior Bucureşti a 
stabilit în sarcina societăţii obligaţii de plată în sumă totală de x lei reprezentând taxă 
vamală în sumă de x lei şi TVA în sumă de x lei, pe motiv ca societatea nu a putut 
proba valoarea în vamă declarată pentru articolul „jacheta din material sintetic pentru 
bărbati – 320 buc”, procedându-se la încasarea garanţiei vamale. 
 
 Ca temei legal la stabilirea obligaţiilor de plată suplimentare organele vamale 
au invocat  prevederile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 
Romaniei, art. 6 din HG nr. 973/2006 modificata prin HG nr.1813/2006 privind 
procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinarii 
definitive a valorii în vamă, art.48 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului  din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii şi art. 77, art. 78 din Ordinul vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7521/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi 
controlului vamal ulterior. 
 

II. Prin contestaţia formulată, .X.. solicită anularea Deciziei pentru regularizarea 
situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. x şi a procesului 
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verbal de control al valorii în vamă nr.x ca fiind netemeinice şi nelegale pentru 
următoarele motive: 
 - în data de 02.09.2016 Biroul Vamal de Interior Bucureşti a emis pentru 
operaţiunea vamală x dispoziţia nr.x prin care s-a amânat determinarea definitivă a 
valorii în vamă pentru mărfurile “jachete din material sintetic pentru bărbaţi”, ca 
urmare a analizării preţurilor declarate şi menţionate în factura nr. SKY x emisă de 
vânzătorul x şi a constituit o garanţie în cuantum de x lei pentru ridicarea mărfurilor 
până la prezentarea documentelor enumerate în această dispoziţie; 
 - în data de 14.09.2016 societatea a depus la Biroul Vamal de Interior 
Bucureşti documentele solicitate conform Notei de informare x; 
 - organele vamale au ignorat toate documentele puse la dispoziţie de societate 
din care rezultă clar şi fără echivoc pretul de achiziţie al mărfurilor importate, emiţând 
în data de 07.10.2016 procesul verbal de control al valorii în vamă nr. x şi în baza lui 
Decizia pentru regularizarea situaţiei nr.x prin care au fost stabilite obligaţii de plată 
suplimentare în sumă de x lei; 
 - organele vamale nu au motivat cum au stabilit valoarea provizorie în vamă a 
bunurilor şi, mai mult, în opinia societăţii, obligaţiile suplimentare de plată au fost 
calculate gresit. 
   

În concluzie, societatea solicită anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x şi a procesului verbal 
de control al valorii în vamă nr.x şi pe cale de consecinţă restituirea sumei de x lei.   
 

III. Faţă de constatările organelor vamale, susţinerile societăţii contestatoare, 
reglementarile legale în vigoare pentru perioada analizată şi documentele existente în 
dosarul cauzei se reţin următoarele: 

 
Cauza supus ă solu ţionării este dac ă organele vamale, în mod corect au 

emis decizia pentru regularizarea situa ţiei privind obliga ţiile suplimentare 
stabilite, în condi ţiile în care documentele prezentate de societate nu  au probat 
valoarea în vam ă declarat ă pentru marfa aferent ă importului în cauz ă. 

  
În fapt , în data de 02.09.2016 .X. a depus la Biroul Vamal Targuri si Expozitii 

declaraţia vamală nr. x, solicitând regimul vamal de punere în liberă circulatie pentru 
mărfurile importate din China de la furnizorul x în baza facturii x. 
 

La procesarea declaraţiei vamale în sistemul informatic al autorităţii vamale, 
pentru articolul “jachet ă din material sintetic pentru b ărba ţi”  profilul de risc 
implementat în sistemul informatic a selectat acest articol ca fiind susceptibil a fi 
subevaluat. Conform prevederilor Ordinului A.N.V. nr.4949/26.04.2007 pentru 
aprobarea procedurii interne de lucru destinata personalului vamal referitor la 
aplicarea H.G.nr.973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este 
necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, organele vamale au 
procedat la consultarea bazei de date statistice utilizată în aplicarea H.G.nr.973/2006, 
acestea constatând că factura în baza căreia a fost declarată valoarea în vama pentru 
produsul “jachetă din material sintetic pentru bărbaţi” conţine preţuri unitare inferioare 
celor cuprinse în baza de date a sistemului informatic vamal. 
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În consecinţă s-a dispus amânarea determinării definitive a valorii în vamă, în 
conformitate cu art.1 din H.G. nr.973/2006 si ale art.57 alin.(5) din Legea nr.86/2006 
privind Codul Vamal al Romaniei, liberul de vamă fiind acordat ca urmare a constituirii 
unei garanţii in suma de x lei. 

 
Prin dispoziţia de amânare a determinării definitive a valorii în vamă nr. x, 

pentru articolul „jachetă din material sintetic pentru bărbaţi” încadrat la codul tarifar x 
s-a solicitat societăţii constituirea unei garanţii în cuantum de x lei reprezentând taxe 
vamale în sumă de x lei şi TVA în sumă de x lei. De asemenea, organele vamale au 
solicitat societăţii ca în termen de 30 zile de la data ridicării mărfurilor din vamă să 
depună documente care să justifice exactitatea şi realitatea valorii de tranzactie, 
respectiv: contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor, contractul de 
transport, contractul si polita de asigurare a mărfurilor pe parcurs extern, documente 
bancare privind efectuarea plăţilor externe şi extrasul de cont în valută din data în 
care s-a efectuat plata, declaraţia vamală de export din ţara de expediţie, ultimul 
bilant, dovada ultimei plăţi a impozitului pe profit, decontul privind taxa pe valoarea 
adăugata, oferte de preţ din partea furnizorului extern, oferte de vânzare a mărfurilor 
pe piaţa internă pentru produse identice sau similare şi orice alte documente care se 
justifice valoarea tranzacţiei. 
  
 Prin Nota de informare din data de 14.09.2016, înregistrată la Biroul Vamal de 
Interior Bucureşti sub nr.x, societatea .X. a transmis contractul comercial încheiat la 
data de 15.07.2016  cu x., oferta de preţ, factura nr.x în valoare de x, declaraţia 
vamală de export din ţara de expediţie tradusă şi legalizată, contractul de transport 
nr.x, decontul de TVA aferent lunii iunie 2016, NIR nr.x, facturile de vânzare nr. x şi nr. 
x, documente bancare prinvind plăţile efectuate către furnizorul extern aferente altei 
facturi, respectiv x. 
 

În urma analizei documentelor depuse, organele vamale au concluzionat că 
documentele prezentate de societate nu au putut proba valoarea în vamă declarată 
pentru articolul „jachetă din material sintetic pentru bărbaţi”, acestea procedând la 
stabilirea valorii în vamă având în vedere informatiile din baza de date a autoritatii 
vamale, rezultand o valoare in vama definitiva de x lei. 
 
 Prin urmare, organele vamale au emis Decizia pentru regularizarea situaţiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x în baza procesului 
verbal de control al valorii în vamă nr.x, prin care au stabilit în sarcina societăţii taxe 
vamale şi T.V.A. în sumă totală de x lei. 
 

Prin contestaţia formulată .X. susţine că valoarea în vama putea fi determinata 
pe baza documentelor puse la dispoziţie de societate, că valoarea provizorie a fost 
stabilită de autoritatea vamală în mod disctreţionar fără a i se aduce la cunoştinţă 
argumentele şi elementele concrete care au stat la baza determinării ei şi, mai mult, 
obligaţiile fiscale suplimentare au fost calculate greşit chiar şi pornind de la suma 
stabilită de autoritatea vamală. 
 

În drept , art.57 si art.58 din Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea 
nr.86/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prevede: 
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 “ Art. 57. -  (1) Procedura de determinare a valorii în vam ă este cea 
prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al Ac ordului general pentru 
tarife vamale şi comer ţ 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modifi cările 
ulterioare.  
 […] 
 (4) Când determinarea definitiv ă a valorii în vam ă nu se poate efectua 
imediat, importatorul are dreptul de a ridica m ărfurile din vam ă, la cerere, cu 
condi ţia să constituie o garan ţie în forma acceptat ă de autoritatea vamal ă.  
 (5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea mărfii, importatorul 
nu prezintă documente concludente privind determinarea valorii în vamă, autoritatea 
vamală procedează la executarea garanţiei, operaţiunea de plasare a mărfurilor sub 
un regim vamal fiind considerată încheiată. 
 […] 
 Art. 58.  - (1) Valoarea în vam ă se declar ă de către importator, care este 
obligat s ă depun ă la biroul vamal o declara ţie pentru valoarea în vam ă, înso ţită 
de facturi sau de alte documente de plat ă a mărfii şi a cheltuielilor pe parcurs 
extern, aferente acesteia .”  

 
În speţă, referitor la ajustarea pretului plătit în vamă, se fac aplicabile 

prevederile H.G.nr.973/2006 modificată prin H.G.1813/2006 privind procedura 
aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a 
valorii în vamă, care precizează: 
 
   “ Art. 1. - (1)  Determinarea definitiv ă a valorii în vam ă se amână potrivit 
prevederilor art. 57  alin. (4) şi (5) din Legea nr. 86/2006  privind Codul vamal al 
României, în urm ătoarele situa ţii:  
 a) când este necesară ajustarea preţului efectiv plătit sau de plătit conform art. 
8 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale 
şi comerţ 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare, denumit în 
continuare acord, iar la momentul punerii în liberă circulaţie nu pot fi prezentate 
documente concludente care să permită determinarea cu exactitate a sumei de 
ajustat;  
 b) când preţul plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil a nu include 
toate plăţile efectuate ori de efectuat ca o condiţie a vânzării mărfurilor puse în liberă 
circulaţie de către cumpărător vânzătorului ori de către cumpărător către o terţă parte, 
pentru a satisface o obligaţie a vânzătorului; 
 c) în orice alte situaţii în care pentru determinarea valorii în vamă pe baza 
valorii de tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări 
suplimentare, referitoare la exactitatea şi realitatea valorii declarate.  
 (2) Atunci când, la momentul efectu ării formalit ăţilor vamale de import, se 
constat ă că valoarea în vam ă nu poate fi determinat ă prin aplicarea art. 1 din 
acord, chiar dac ă s-ar proceda la amânarea determin ării definitive a valorii în 
vamă, biroul vamal va aplica prevederile art. 2-7 din a cord, în ordinea prev ăzută 
de acesta, valoarea în vam ă astfel determinat ă având caracter definitiv.  
 (3) Amânarea determinării definitive a valorii în vamă este dispusă de şeful 
biroului vamal sau de agenţii vamali desemnaţi de acesta prin ordin de serviciu, în 
urma analizării documentelor anexate la declaraţia vamală de import, precum şi a 
altor documente şi informaţii de care biroul vamal are cunoştinţă. Amânarea 
determinării definitive a valorii în vamă poate fi dispusă şi ca urmare a solicitării scrise 
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a importatorului, adresată biroului vamal, în care sunt justificate motivele pentru care 
se solicită această amânare.  
 (4) Dispoziţia de amânare a determinării definitive a valorii în vamă se 
comunică în scris importatorului înainte de ridicarea mărfurilor din vamă.  
 Art. 2. - (1) În cazul în care s-a procedat la amâ narea determin ării 
definitive a valorii în vam ă, importatorul poate ridica m ărfurile din vam ă, cu 
condi ţia să furnizeze autorit ăţii vamale o garan ţie suficient ă care să asigure 
încasarea drepturilor de import şi a altor taxe şi impozite datorate statului, 
potrivit legii, în cadrul opera ţiunilor vamale, corespunz ătoare m ărfurilor 
respective.  
 (2) În situa ţia prev ăzută la alin. (1), drepturile de import şi alte taxe şi 
impozite datorate statului, potrivit legii, în cadr ul opera ţiunilor vamale, calculate 
pe baza valorii în vam ă declarate de importator, se încaseaz ă şi se vireaz ă la 
bugetul de stat, iar garan ţia determinat ă potrivit prevederilor prezentei hot ărâri 
se constituie la biroul vamal la care se efectueaz ă formalit ăţile de punere în 
liber ă circula ţie, înainte de acordarea liberului de vam ă.  
 Art. 3.  - (1) În în ţelesul prezentei hot ărâri, termenul garan ţie suficient ă 
reprezint ă cuantumul drepturilor de import şi al altor taxe şi impozite datorate 
statului, potrivit legii, în cadrul opera ţiunilor vamale, calculate pe baza valorii în 
vamă determinate de biroul vamal cu titlu provizoriu, d in care se deduc 
drepturile de import şi alte taxe şi impozite datorate statului, potrivit legii, în 
cadrul opera ţiunilor vamale, calculate pe baza valorii în vam ă declarate de 
importator şi virate la bugetul de stat." 
 (2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii î n vam ă, biroul vamal 
ia în considerare, dup ă caz, urm ătoarele elemente:   
 a) valoarea de tranzac ţie care rezult ă din documentele prezentate de 
importator;   
 b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vamă potrivit art. 8 din 
acord, estimată de importator pe bază de documente justificative şi acceptată de 
biroul vamal şi/sau stabilită pe baza altor informaţii de care biroul vamal are 
cunoştinţă;  
 c)orice sumă care poate fi considerată parte a plăţii totale efectuate sau de 
efectuat, ca o condiţie a vânzării mărfurilor puse în liberă circulaţie, de către 
cumpărător vânzătorului ori de către cumpărător către o terţă parte, pentru a satisface 
o obligaţie a vânzătorului;".  
 d) informa ţiile con ţinute în baza de date a autorit ăţii vamale. 
 […]  
 Art. 5.  - (1) Garanţia se constituie în formele prevăzute la art. 215 şi 216 din 
Legea nr. 86/2006.  
 (2) Garanţia constituită rămâne la dispoziţia autorităţii vamale în cadrul 
termenelor prevăzute la art. 4. 
 […] 
  Art. 6. - (1)  Decizia privind determinarea definitiv ă a valorii în vam ă este 
luată de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal  de control al valorii în 
vamă, care stabile şte disponibilizarea sau încasarea, în totalitate or i în parte, a 
garan ţiei constituite potrivit art. 5 şi cuprinde descrierea detaliat ă a motivelor ce 
au stat la baza m ăsurii. Pe baza acestui proces-verbal de control al valorii în 
vamă se emite decizia pentru regularizarea situa ţiei, care reprezint ă titlu de 
crean ţă. “  
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 Din interpretarea textelor de lege mai sus citate rezultă că procedura de 
determinare a valorii în vamă este cea prevazută în Acordul privind aplicarea 
articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin 
Legea nr.133/1994, cu modificările ulterioare, astfel:. 
  
“Art.1 
1. Valoarea în vamă a mărfurilor importate va fi valoarea de tranzacţie. Adică preţul 
efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri când acestea sunt vândute pentru export cu 
destinaţia ţării de import, după o ajustare conform dispoziţiilor art.8 […] 
Art.2 
1.a) Dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată prin 
aplicarea dispoziţiilor art.1, valoarea în vamă va fi valoarea de tranzacţie a mărfurilor 
identice vândute pentru export cu destinaţia aceleiaşi ţări de import şi exportate în 
acelaşi moment sau aproape în acelaşi moment cu mărfurile de evaluat […] 
Art.3 
1.a) Dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate nu poate fi determinată prin 
aplicarea dispoziţiilor art.1 i 2, valoarea în vamă va fi valoarea de tranzacţie a 
mărfurilor similare vândute pentru export, destinaţia aceleiaşi ţări de import şi 
exportate în acelaşi moment sau aproape în acelaşi moment cu mărfurile de evaluat. 
[…] 
Art.8 
1. Pentru determinarea valorii în vamă conform dispoziţiilor art.1, se va adăuga 
preţului efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate: 
a) elemente următoare în măsura în care ele sunt suportate de cumpărător dar nu au 
fost incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri: 
 i) comisioanele şi cheltuielile de intermediere, cu excepţia comisianelor de 
cumpărare; 
 ii) costul ambalajelor considerate, în scopuri vamale, ca făcând un tot cu 
mărfurile; 
 iii) costurile ambalajului, cuprinzând atât manopera cât şi materialele. […]” 
 
 De asemenea, se reţine faptul că, valoarea în vamă se declară de importator 
prin depunerea la biroul vamal a unei declaraţii însoţită de facturi sau alte documente 
de plată a mărfii şi a cheltuielilor pe parcurs extern aferente mărfii. Totodată, 
determinarea definitivă a valorii în vamă se amână în situaţia în care preţul plătit sau 
de plătit nu include ori este susceptibilă a nu include toate plăţile efectuate ori de 
efectuat, sau orice alte situaţii în care determinarea valorii în vamă pe baza valorii de 
tranzacţie este necesară prezentarea unor documente sau justificări suplimentare, 
referitoare la exactitatea şi realitatea valorii declarate.  
  

În speţă din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că, la data de 
02.09.2016 societatea .X. cu declaraţia vamală MRN x, declară pentru articolul 
„jachete din material sintetic pentru bărbaţi – 320 buc” importate de la x. din China 
valoarea în vamă de x lei. 
  
 La data efectuării formalităţilor de vămuire, dupa înregistrarea declaraţiei 
vamale, sistemul informatic al unitatii vamale a emis profilul de risc pentru aceste 
mărfuri, ele fiind susceptibile a fi subevalute, drept pentru care organul vamal a luat 
decizia amânării determinării definitive a valorii în vamă. Prin Dispozitia de amânare a 
determinării definitive a valorii în vamă nr.x sunt prezentate motivele de fapt şi de 
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drept care au stat la baza luării deciziei şi sunt solicitate documente suplimentare în 
măsură să dovedească realitatea şi exactitatea valorii în vamă declarată, respectiv: 
 - contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor şi orice alt document 
care a stat la baza întocmirii tranzacţiei; 

- contractul de transport; 
- contractul si polita de asigurare a mărfurilor pe parcurs extern; 
- documente bancare privind efectuarea plăţilor externe şi extrasul de cont în 

valută din data care s-a efectuat plata; 
- declaraţia vamală de export din ţara de expediţie tradusă şi legalizată; 
- ultimul bilant contabil înregistrat la administraţia financiară; 
- dovada ultimei plăţi a impozitului pe profit; 
- decontul privind taxa pe valoarea adăugata; 
- oferte de preţ din partea furnizorului extern; 
- oferte de vânzare a mărfurilor pe piaţa internă, pentru produse identice sau 

similare; 
- orice alte documente care se justifice valoarea tranzacţiei. 

  
 Totodată, la acel moment, organele vamale au constituit şi o garanţie vamală în 
suma de x lei, din care x lei taxe vamale şi x lei TVA, corespunzatoare unei valori în 
vamă cu titlu provizoriu de x lei, stabilită pe baza valorilor existente în baza de date a 
organelor vamale, care prevede pentru mărfurile încadrate la x, origine China, un preţ 
orientativ de x USD/kg, fata de x USD/kg (x USD / buc) rezultat din valoarea în vamă 
declarată de societate. 
  
 Prin adresa FN din data de 14.09.2016, înregistrată la Biroul Vamal de Interior 
Bucureşti sub nr.x, societatea .X. a transmis contractul comercial din 15.07.2016 
încheiat cu vânzătorul marfurilor x, oferta de preţ emisă de vânzător , factura nr.x în 
valoare de x USD, declaraţia vamală de export din ţara de expediţie tradusă şi 
legalizată, contractul de transport nr.x, decontul de TVA aferent lunii iunie 2016, NIR 
nr.x, facurile de vânzare nr.x şi nr. x, documente bancare prinvind plăţile efectuate 
către furnizorul extern aferente altei facturi, respectiv INVOICE x. 
  
 În urma analizei documentelor prezentate, organele vamale au constat 
următoarele: 
- plata la extern pentru importul în cauză nu a fost efectuată, existând suspiciuni că 
preţul plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil a nu include plăţile efectuate, 
ori de efectuat. Suspiciunile au avut la bază date selectate din declaraţiile vamale de 
import, existente în sistemul informatic integrat vamal care au ca obiect mărfuri 
identice sau similare; 
- documentele depuse de contestatar nu au putut proba valoarea în vamă declarată. 
 
 În plus, se reţine fapul că articolele au fost înregistrate în contabilitatea 
societăţii în baza NIR-ului nr.x în condiţiile în care liberul de vamă a fost acordat în 
data de 05.09.2016 aşa cum rezultă din ştampila  aplicată de Vama Târguri şi 
Expoziţii pe DVI  cu MRN x.  Mai mult, facturile de vânzare a articolelor care fac 
obiectul contestaţiei sunt emise în aceeaşi zi în care mărfurile au intrat în gestiune, iar 
pretul de vânzare este identic cu pretul de achiziţie. 
 
 Prin urmare, organele vamale au emis Decizia pentru regularizarea situatiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x în baza procesului 



 
      

 
 

  

 

       Pg. 8/9 

verbal de control al valorii în vamă nr.x, prin care au stabilit în sarcina societăţii taxe 
vamale şi T.V.A. în sumă de x lei. 
 
 Singura motivatie întemeiată invocata de contestatar vizeaza faptul că nu i-a 
fost adusă la cunoştintă modalitatea de stabilire a valorii provizorii în vamă, valoare 
care ulterior e devenit definitivă. 
 
 Astfel, organele vamale au determinat valoarea cu titlu provizoriu, ulterior 
devenită definitivă, prin raportare la valorile cuprinse în baza de date a autorităţii 
vamale, care prevede pentru mărfurile încadrate la codul tarifar x, având origine China 
un pret orientativ de x usd/kg rezultând astfel o valoare în vamă pentru articolele 
„jachetă din material sintetic pentru bărbaţi – 320 buc” de x lei ( x kg x x USD/kg x x 
lei/USD). 
 

Plecând de la valoarea stabilită de organele vamale, obligaţiile fiscale 
suplimentare în sumă totală de x lei au fost calculate după cum urmează: 
- diferenţă taxa vamală: (x lei * 12%) – x lei = x lei  
- diferenţă TVA:  (x lei + (x lei * 12%)) * 20% - x lei = x lei 
 

Totodată, se reţine faptul că societatea avea posibilitatea, potrivit Codulului de 
procedură fiscala, să depună contestaţie la organul vamal emitent în termen de 45 zile 
de la data comunicării Dispoziţiei de amânare a determinării definitive a valorii în 
vama însă aceasta nu a fost contestat ă de contribuabil. 
 

Avand în vedere cele reţinute mai sus, în temeiul dispoziţiilor art. 279 alin. (1) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, coroborat cu pct. 11.1 lit. a) 
din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedura fiscală, urmeaz ă să fie respins ă ca neîntemeiat ă 
contesta ţia formulat ă de .X. pentru suma total ă de x lei  din care suma de x lei 
reprezinta taxa vamală iar suma de x lei reprezinta taxa pe valoarea adaugata. 

 
Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 57 si art.58 din Codul 

Vamal al României aprobat prin Legea nr.86/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, art.1, art.2, art.3, art.5 si art.6 din H.G.nr.973/2006 modificată prin 
H.G.nr.1813/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o 
amânare a determinării definitive a valorii în vamă, Acordul privind aplicarea articolului 
VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea 
nr.133/1994, cu modificările ulterioare şi art. 279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedura fiscala, se: 
 

DECIDE 
 

Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaţiei formulată de .X. împotriva 
Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. x, emisă de Direcţia Regională Vamală Bucureşti – Biroul Vamal 
de Interior Bucureşti, prin care s-a dispus încasarea garanţiei vamale în sumă de x lei  
cu titlu de taxa vamală în sumă de x lei şi taxa pe valoarea adaugată în sumă de x lei. 
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Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti.  
 
 
 
 
 
 

  


