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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  _78____ 
din  ______08.09.2008___ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de 
................ 

…………….., mun. Suceava, jud. Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. ………………. 
 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava prin adresa nr. 
……………, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …………, cu privire la contesta�ia formulat� de ................, cu sediul 
în mun. Suceava, …………., jud. Suceava.  

 
................, contest� m�surile stabilite prin Procesul verbal de control al 

valorii în vam� nr. ................, în baza c�ruia a fost emis� Decizia pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ................, 
întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, privind 
suma total� de .......... lei, reprezentând: 
 

• .......... lei – taxe vamale; 
• .......... lei – TVA. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin Societatea civil� de avoca�i 

„…………….”, în baza contractului de asisten�� juridic� nr. ………… în baza c�ruia 
a fost eliberat� împuternicirea avoca�ial� nr. ……….., depus� în original la dosarul 
cauzei, prin care se face dovada c� ................ Suceava a convenit s� fie reprezentat� 
în aceast� spe�� de avocat ………... 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
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I. ................, cu sediul în mun. Suceava, ……………, jud. Suceava, 
contest� m�surile stabilite prin Procesul verbal de control al valorii în vam� nr. 
................, în baza c�ruia a fost emis� Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ................, 
întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
privind suma total� de .......... lei, reprezentând .......... lei – taxe vamale �i .......... 
lei – TVA. 

 
În contesta�ia depus� societatea solicit� admiterea contesta�iei, desfiin�area 

procesului verbal contestat �i determinarea definitiv� a valorii în vam� prin raportare 
la documenta�ia complet�, concludent� �i corect� depus� la dosar, aceasta 
considerând procesul verbal ca fiind nelegal �i netemeinic. 

Contestatoarea afirm� c� la data de 09.06.2008 a efectuat prin Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava opera�iunea de punere în 
liber� circula�ie nr. I ………, a unui autoturism ..........  (an fabrica�ie 2007) importat 
din SUA. 

Conform art. 1 din HG 973/2006, a fost declan�at� procedura de control a 
valorii în vam� a autovehiculului. 

Societatea precizeaz� c� valoarea de tranzac�ie a autovehiculului este de 
.......... USD, atestat� prin factura nr. ................., la care se adaug� �i cheltuielile de 
transport în valoare de .......... USD. 

Astfel, pe baza valorii mai sus indicate, s-a încasat de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava suma de ................., 
reprezentând drepturi de import �i TVA. 

La data punerii în liber� circula�ie a fost constituit� �i garan�ia suficient� în 
sum� de .......... lei, achitat� cu chitan�a nr. .................. Garan�ia a fost achitat� pentru 
a putea fi ridicat� marfa din vam� înainte de determinarea definitiv� a valorii în 
vam�. 

Potrivit procesului verbal de control contestat, s-a stabilit cu titlu definitiv 
de c�tre comisia de control valoarea în vam� în sum� de ................., invocându-se 
neconcluden�a documentelor prezentate de c�tre societate �i în consecin��, 
imposibilitatea determin�rii valorii în vam� pe baza valorii de tranzac�ie, adic� a 
pre�ului efectiv pl�tit de c�tre importator. 

Prin urmare, prin acest proces verbal de control s-a stabilit �i încasarea 
total� a garan�iei. 

Societatea consider� c� în mod gre�it a fost re�inut� aceast� diferen�� de 
.......... lei, motivul pentru amânarea determin�rii definitive a valorii în vam� a 
bunului importat fiind neprezentarea documentelor concludente care s� dovedeasc� 
exactitatea valorii în vam� declarate. 

Petenta invoc� prevederile art. 3 alin. 1 din HG 973/2006 �i consider� c� 
valoarea declarat� de importator �i atestat� prin factura nr. ................. a fost luat� în 
considerare la calcularea garan�iei, al c�rei regim a fost definitivat prin procesul 
verbal de control care se atac�, în sensul c� a fost încasat� integral. 

Astfel, societatea face men�iunea c� de�i la calcularea �i încasarea garan�iei 
s-a dat efect facturii care atest� valoarea de tranzac�ie a autoturismului, ulterior, la 
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stabilirea definitiv� a valorii în vam� de c�tre comisia de control s-a invocat 
neconcluden�a acesteia. 

Societatea consider� neîntemeiat motivul invocat de comisia de control care 
a elaborat procesul verbal contestat, respectiv de neconcluden�� a documentelor care 
dovedesc exactitatea valorii declarate în vam�. 

 
Petenta mai sus�ine c� s-au aplicat gre�it prevederile art. 1 din HG 

973/2006, în sensul c� în motivarea procesului verbal s-a �inut cont de faptul c� 
importatorul nu a prezentat documente concludente care s� dovedeasc� exactitatea 
valorii în vam� declarate �i drept urmare, neexistând acestea la data punerii în liber� 
circula�ie, nu se putea trece la ajustarea pre�ului efectiv pl�tit în conformitate cu art. 8 
din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife 
vamale �i comer� 1994. 

 
De asemenea, contestatoarea mai afirm� c� procesul verbal a fost întocmit 

cu nerespectarea dispozi�iilor art. 3 al Acordului privind aplicarea articolului VII din 
GATT 1994. 

Petenta precizeaz� astfel c� în procesul verbal contestat nu este prev�zut� 
valoarea în vam� stabilit� în urma determin�rii definitive, îns� nu apare valoarea de 
tranzac�ie a m�rfurilor similare �i nici documentele justificative ale acesteia, iar în 
conformitate cu dispozi�iile legale, nu se putea trece la determinarea definitiv� a 
valorii în vam� în lipsa unui document justificativ sau a unei valori de tranzac�ie 
înso�ite de probele care au stat la baza calcul�rii ei. 

 
Societatea mai precizeaz� �i faptul c� la determinarea definitiv� a valorii în 

vam� nu s-au �inut cont nici de prevederile art. 1 �i 8 din Acordul general pentru 
tarife �i comer� GATT 1994. 

 
În concluzie, petenta sus�ine c� nu este de acord cu valoarea în vam� 

stabilit� cu titlu definitiv prin procesul verbal de control �i implicit cu achitarea 
diferen�ei de .......... lei �i drept urmare, solicit� admiterea contesta�iei, desfiin�area 
procesului verbal al valorii în vam� nr. ................ �i determinarea corect� �i definitiv� 
a valorii în vam� a bunului importat raportat� la documentele fiscale depuse. 
 

II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
prin Procesul verbal de control al valorii în vam� nr. ................, în baza c�ruia a 
fost emis� Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. ................, stabile�te c� ................, pentru 
importul unui autoturism .......... , datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma 
total� de .......... lei, astfel: 

 
• .......... lei – taxe vamale; 
• .......... lei – TVA. 
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................, în calitate de titular de opera�iune, a depus în data de 09.06.2008 
prin intermediul comisionarului în vam� ................., declara�ia vamal� de punere în 
liber� circula�ie, num�rul I ……., datele de referin�� ale acesteia fiind urm�toarele: 

 
Nr. 
Crt. 

Nr. 
declara�ie 
vamal�/ 

Data 

Nr. 
factura 
extern�/ 
data 

Firma 
exportatoare/ 

�ara 

Denumire 
bunuri 

Cod tarifar Cantit
ate 
(buc) 

Pre� din 
factura 
extern� 

1 I ……. ………. …………. Autoturism 
.......... , an 
fabrica�ie 2007, 
cap. cilindric� 
3456 cmc, 
comb. Benzin�, 
………… 

8703.24.90.00 1 .......... 
USD + 
.......... 
USD 
transport 

 
La data v�muirii autoturismului în cauz� ................ F�lticeni, depune 

împreun� cu declara�ia vamal� de punere în liber� circula�ie nr. ................., 
urm�toarele documente: 

• factura nr. ................. cu traducere; 
• factura transport nr. .................; 
• certificat înregistrare auto nr. ................. cu traducere; 
• not� de constatare tehnic� RAR nr. .................; 
• declara�ia pentru valoare în vam� nr. .................; 
• contract de reprezentare direct� nr. ………... 

 
Analizând documentele prezentate împreun� cu declara�ia vamal�, Direc�ia 

Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava a acordat regimul vamal de 
punere în liber� circula�ie solicitat. 

Fiind îndeplinite condi�iile legale, declara�ia vamal� nr. ................. a fost 
acceptat�, stabilindu-se regimul vamal conform art. 101-106 din Legea 86/2006 
privind Codul vamal al României. 

În urma analizei de risc efectuat� conform art. 1 din HG 973/2006, la data 
importului a fost declan�at� procedura de control a valorii în vam� a m�rfii importate 
din SUA. 

Prin Decizia nr. ................., Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava a dispus �i a informat titularul opera�iunii, de amânarea determin�rii 
definitive a valorii în vam� declarate, solicitându-se importatorului s� prezinte în 
termen de 30 zile documente suplimentare în vederea determin�rii definitive a valorii 
în vam� (contract comercial �i ofertele de pre� ale partenerului extern, contractul de 
transport, documente de plat� externe �i extrasele de cont aferente acestora, 
documente revânzare m�rfuri, alte documente care justific� valoarea în vam� 
declarat�). 
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Drepturile de import calculate pe baza valorii în vam� declarate de 
importator (cuprinzând �i cheltuielile de transport de .......... USD) în cuantum de 
................. au fost încasate �i virate la bugetul de stat. 

 
Autoturismul a fost ridicat din vam� de c�tre titular în condi�iile constituirii 

unei garan�ii suficiente de .......... lei, calculat� pe baza valorii în vam� determinat� cu 
titlu provizoriu din care s-au dedus obliga�iile bugetare calculate pe baza valorii în 
vam� declarate de titular. 

Astfel, la data acord�rii liberului de vam�, respectiv 09.06.2008, a fost 
constituit� garan�ia suficient� în sum� total� de .......... lei, conform prevederilor 
legale, achitat� cu chitan�a nr. .................. 

 
Prin adresa nr. ................., înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. 

................., ................ solicit� determinarea  definitiv� a valorii în vam� �i înainteaz� 
urm�toarele documente: 

• documentul „.................” f�r� traducere; 
• document de transfer valutar; 
• dispozi�ie de plat� extern�; 
• not� de recep�ie �i constatare diferen�e nr. ………..; 
• documentul „………….” f�r� traducere. 

 
Analizând documentele primite, DJAOV Suceava a decis s� solicite 

titularului traducerile documentelor care au fost deja prezentate cu adresa nr. 
................., precum �i documente �i justific�ri suplimentare despre care consider� c� 
se afl� în posesia importatorului sau c� importatorul are calitate de a intra în posesia 
lor. 

Drept urmare, DJAOV Suceava prin adresa nr. ................. a solicitat 
importatorului s� prezinte în termen de 30 zile documente suplimentare în vederea 
determin�rii definitive a valorii în vam�, iar societatea prin adresa nr. .../25.06.2008, 
înregistrat� la DJAOV Suceava sub nr. ................., a transmis urm�toarele 
documente: 

• registrul imobiliz�rilor; 
• fi�e de cont analitice pentru conturile 2133, 401, 404, 409, 446, 5124; 
• registrul de cas� devize; 
• articole contabile referitoare la bunul importat; 
• procese verbale de punere în func�iune; 
• note de recep�ie �i constatare de diferen�e; 
• extrase de cont bancar pentru reflectarea pl��ii externe, drepturi 

vamale �i TVA; 
• traducere factur� transport nr. .................. 

 
Urmare a acestui fapt, deoarece importatorul nu a prezentat �i traducerile 

documentelor prezentate prin adresa nr. ................. care s� dovedeasc� exactitatea �i 
realitatea valorii în vam� declarate �i având în vedere valorile în vam� din baza de 
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date a autorit��ii vamale �i cunoscând reglement�rile în vigoare, s-a stabilit cu titlu 
definitiv urm�toarea valoare în vam�: 

 
Marfa importat� Pozi�ie 

tarifar� 
Valoare în vam� 

(EURO / buc) 
Autoturism .......... , an fabrica�ie 2007, cap. cilindric� 
3456 cmc, comb. Benzin�, …………. 

8703.24.90.00 ................. 

 
Valoarea recalculat� a drepturilor de import, potrivit valorii în vam� 

stabilit� cu titlu definitiv �i �inând cont �i de Procesul verbal de control nr. ................ 
este de .................. 

 
Calculul drepturilor vamale datorate conform Procesului verbal de control 

nr. ................ determinate pe baza valorii în vam� stabilit� cu titlu definitiv este 
prezentat în tabelul urm�tor: 

 
Drepturi 

vamale de import recalculate 
(RON) 

Drepturi 
vamale de import încasate 
(RON) 

Diferen�a 
drepturi vamale de încasat 
(RON) 

Nr. 
crt. 

Nr. DVI/ 
data 

Valoarea 
total� a 
m�rfii 
recalculat� 
(EURO) 

T
ax

e 
va

m
al

e 

T
V

A
 

T
ot

al
 

T
ax

e 
va

m
al

e 
 

 T
V

A
 

T
ot

al
 

T
ax

e 
va

m
al

e 

 T
V

A
 

T
ot

al
 

1 I ………. ………. ……….. ………
.. 

..............

... 
…….. ………. ……… …….. ……

… 
………. 

 
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. 5 din Legea nr. 86/2006, privind 

Codul Vamal al României �i ale art. 6 din HG 973/2006 completat� �i modificat� prin 
HG nr. 1813/2006, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
prin Procesul verbal nr. ................ a procedat la executarea garan�iei constituite în 
sum� de .......... lei, realizându-se astfel încasarea total� a diferen�ei de drepturi 
vamale de încasat. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma contestat� de .......... lei, reprezentând .......... lei – 

taxe vamale �i .......... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� ................ datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care petenta nu a 
prezentat documente concludente care s� dovedeasc� exactitatea valorii în vam� 
declarate pentru importul din SUA al unui autoturism marca .......... . 

 
În fapt, ................, în calitate de titular de opera�iune, a depus în data de 

09.06.2008 prin intermediul comisionarului în vam� ................., declara�ia vamal� de 
punere în liber� circula�ie, num�rul I …., pre�ul de achizi�ie de pe factura extern� 
fiind de .......... USD, la care s-au ad�ugat cheltuielile de transport în valoare de .......... 
USD. 
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Analizând documentele prezentate împreun� cu declara�ia vamal�, Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava a acordat regimul vamal de 
punere în liber� circula�ie solicitat. 

În urma analizei de risc efectuat� conform art. 1 din HG 973/2006, a fost 
declan�at� procedura de control a valorii în vam� a m�rfii importate din SUA. 

Prin Decizia nr. ................., Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava a dispus �i a informat titularul opera�iunii, de amânarea determin�rii 
definitive a valorii în vam� declarate, solicitându-se importatorului s� prezinte în 
termen de 30 zile documente suplimentare în vederea determin�rii definitive a valorii 
în vam� (contract comercial �i ofertele de pre� ale partenerului extern, contractul de 
transport, documente de plat� externe �i extrasele de cont aferente acestora, 
documente revânzare m�rfuri, alte documente care justific� valoarea în vam� 
declarat�). 

Drepturile de import calculate pe baza valorii în vam� declarate de 
importator (cuprinzând �i cheltuielile de transport de .......... USD) în cuantum de 
................. au fost încasate �i virate la bugetul de stat. 

Autoturismul a fost ridicat din vam� de c�tre titular în condi�iile constituirii 
unei garan�ii suficiente de .......... lei, calculat� pe baza valorii în vam� determinat� cu 
titlu provizoriu, din care s-au dedus obliga�iile bugetare calculate pe baza valorii în 
vam� declarate de titular. 

Prin adresa nr. ................., înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. 
................., ................ solicit� determinarea  definitiv� a valorii în vam� �i înainteaz� 
urm�toarele documente: 

• documentul „…………….” f�r� traducere; 
• document de transfer valutar; 
• dispozi�ie de plat� extern�; 
• not� de recep�ie �i constatare diferen�e nr. ………; 
• documentul „………..” f�r� traducere. 

 
Analizând documentele primite, DJAOV Suceava a decis s� solicite 

titularului traducerile documentelor care au fost deja prezentate cu adresa nr. 
................., precum �i documente �i justific�ri suplimentare despre care consider� c� 
se afl� în posesia importatorului sau c� importatorul are calitate de a intra în posesia 
lor. 

Drept urmare, DJAOV Suceava prin adresa nr. ................. a solicitat 
importatorului s� prezinte în termen de 30 zile documente suplimentare în vederea 
determin�rii definitive a valorii în vam�, iar societatea prin adresa nr. …………., 
înregistrat� la DJAOV Suceava sub nr. ................. a transmis alte documente, dar nu 
a prezentat �i traducerile documentelor prezentate prin adresa nr. ................. care s� 
dovedeasc� exactitatea �i realitatea valorii în vam� declarate. 

Drept urmare, s-a stabilit cu titlu definitiv valoarea în vam� în sum� de 
................., iar valoarea recalculat� a drepturilor de import, potrivit valorii în vam� 
stabilit� cu titlu definitiv �i �inând cont �i de Procesul verbal de control nr. ................ 
este de .................. 
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Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin 
Procesul verbal nr. ................ a procedat la executarea garan�iei constituite în sum� de 
.......... lei, realizându-se astfel încasarea total� a diferen�ei de drepturi vamale de 
încasat. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

• Art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, prevede 
dreptul organului vamal de a efectua un control ulterior al declara�iilor: 

 
ART. 100 
(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 

declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, s� 
modifice declara�ia vamal�. 

(2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite 
sau la opera�iunile comerciale ulterioare în leg�tur� cu aceste m�rfuri. 
Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric�rei alte persoane 
interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în opera�iunile 
men�ionate sau al oric�rei alte persoane care se afl� în posesia acestor acte ori 
de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De asemenea, poate fi f�cut �i controlul 
fizic al m�rfurilor, dac� acestea mai exist�. 

(3) Când dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul ulterior 
rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost 
aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal� ia 
m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând seama de noile elemente de care 
dispune. 

(4) Autoritatea vamal� stabile�te modelul documentului necesar pentru 
regularizarea situa�iei, precum �i instruc�iunile de completare a acestuia. 

(5) În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie vamal� sau c� 
au fost sume pl�tite în plus, autoritatea vamal� ia m�suri pentru încasarea 
diferen�elor în minus sau rambursarea sumelor pl�tite în plus, cu respectarea 
dispozi�iilor legale. 

(6) În cadrul controlului ulterior al declara�iilor, autoritatea vamal� 
stabile�te potrivit alin. (3) �i diferen�ele în plus sau în minus privind alte taxe �i 
impozite datorate statului în cadrul opera�iunilor vamale, luând m�suri pentru 
încasarea diferen�elor în minus constatate. Diferen�ele în plus privind aceste 
taxe �i impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaz�. 

(7) Când înc�lcarea reglement�rilor vamale constituie, dup� caz, 
contraven�ie sau infrac�iune, autoritatea vamal� este obligat� s� aplice 
sanc�iunile contraven�ionale sau s� sesizeze organele de urm�rire penal�. 

(8) Declara�ia vamal� acceptat� �i înregistrat�, precum �i documentul 
prev�zut la alin. (4) constituie titlu de crean��”. 
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Analizând textul de lege de mai sus, rezult� ideea c� autoritatea vamal� are 
dreptul într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, din oficiu sau la 
solicitarea declarantului, s� modifice declara�ia vamal�. 

Astfel, organul vamal are dreptul de a analiza orice documente �i eviden�e 
cu privire la m�rfurile v�muite în vederea stabilirii corectitudinii �i exactit��ii 
opera�iunilor de import. 

În situa�ia în care dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul ulterior 
se constat� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost aplicate 
pe baza unor informa�ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal� trebuie s� ia 
m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând seama de noile elemente de care dispune. 

Prin urmare, acesta va proceda la încasarea diferen�elor în minus atunci 
când constat� o datorie în plus �i la restituirea sumei atunci când au fost pl�tite sume 
în plus. 

 
• Art. 1 din Hot�rârea Nr. 973 din 26 iulie 2006 privind procedura aplicabil� în 

cazurile în care este necesar� o amânare a determin�rii definitive a valorii în 
vam�, modificat�, prevede: 

 
ART. 1 
„(1) Determinarea definitiv� a valorii în vam� se amân� potrivit 

prevederilor art. 57 alin. (4) �i (5) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 
României, în urm�toarele situa�ii: 

a) când este necesar� ajustarea pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit 
conform art. 8 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului 
general pentru tarife vamale �i comer� 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, 
cu modific�rile ulterioare, denumit în continuare acord, iar la momentul punerii 
în liber� circula�ie nu pot fi prezentate documente concludente care s� permit� 
determinarea cu exactitate a sumei de ajustat; 

b) când pre�ul pl�tit sau de pl�tit nu include ori este susceptibil a nu 
include toate pl��ile efectuate ori de efectuat ca o condi�ie a vânz�rii m�rfurilor 
puse în liber� circula�ie de c�tre cump�r�tor vânz�torului ori de c�tre 
cump�r�tor c�tre o ter�� parte, pentru a satisface o obliga�ie a vânz�torului; 

c) în orice alte situa�ii în care pentru determinarea valorii în vam� pe 
baza valorii de tranzac�ie este necesar� prezentarea unor documente sau 
justific�ri suplimentare, referitoare la exactitatea �i realitatea valorii declarate. 

(2) Atunci când, la momentul efectu�rii formalit��ilor de punere în 
liber� circula�ie, se constat� c� valoarea în vam� nu poate fi determinat� prin 
aplicarea art. 1 din acord, chiar dac� s-ar proceda la amânarea determin�rii 
definitive a valorii în vam�, biroul vamal va aplica prevederile art. 2 - 7 din 
acord, în ordinea prev�zut� de acesta, valoarea în vam� astfel determinat� 
având caracter definitiv. 

(3) Amânarea determin�rii definitive a valorii în vam� este dispus� de 
�eful biroului vamal sau de agen�ii vamali desemna�i de acesta prin ordin de 
serviciu, în urma analiz�rii documentelor anexate la declara�ia de punere în 
liber� circula�ie, precum �i a altor documente �i informa�ii de care biroul vamal 
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are cuno�tin��. Amânarea determin�rii definitive a valorii în vam� poate fi 
dispus� �i ca urmare a solicit�rii scrise a importatorului, adresat� biroului 
vamal, în care sunt justificate motivele pentru care se solicit� aceast� amânare. 

(4) Dispozi�ia de amânare a determin�rii definitive a valorii în vam� se 
comunic� în scris importatorului înainte de ridicarea m�rfurilor din vam�”. 

 
În conformitate cu prevederile articolului de mai sus, organul vamal, prin 

adresa nr. ................. a dispus �i a informat titularul opera�iunii de amânarea 
determin�rii definitive a valorii în vam� declarate, solicitându-se importatorului s� 
prezinte în termen de 30 zile documente suplimentare în vederea determin�rii 
definitive a valorii în vam� (contract comercial �i ofertele de pre� ale partenerului 
extern, contractul de transport, documente de plat� externe �i extrasele de cont 
aferente acestora, documente revânzare m�rfuri, alte documente care justific� 
valoarea în vam� declarat�). 

 
• art. 57 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României prevede 

procedura de stabilire a valorii în vam�: 
 

ART. 57 
„(1) Procedura de determinare a valorii în vam� este cea prev�zut� în 

Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife 
vamale �i comer� 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modific�rile 
ulterioare. 

(2) La valoarea în vam�, conform prevederilor art. 1 din acordul 
prev�zut la alin. (1), în m�sura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse 
în pre�, se includ: 

a) cheltuielile de transport al m�rfurilor importate pân� la frontiera 
român�; 

b) cheltuielile de înc�rcare, de desc�rcare �i de manipulare, conexe 
transportului, ale m�rfurilor din import aferente parcursului extern; 

c) costul asigur�rii pe parcurs extern. 
(3) Cu condi�ia de a fi eviden�iat� separat de pre�ul efectiv pl�tit sau de 

pl�tit, nu se include în valoarea în vam� valoarea dobânzilor stabilit� în 
conformitate cu acordurile de finan�are încheiate de cump�r�tor cu privire la 
m�rfurile importate, indiferent dac� finan�area este acordat� de vânz�tor sau de 
alt� persoan�, cu condi�ia ca acordurile de finan�are s� fi fost încheiate în scris �i 
ca, dac� i se solicit�, cump�r�torul s� poat� demonstra c�: 

a) astfel de m�rfuri sunt vândute efectiv la pre�ul declarat ca pre� 
efectiv pl�tit sau de pl�tit; 

b) rata dobânzii pretins� nu dep��e�te nivelul uzual pentru astfel de 
tranzac�ii în �ara �i la momentul în care s-a acordat finan�area. 

(4) Când determinarea definitiv� a valorii în vam� nu se poate efectua 
imediat, importatorul are dreptul de a ridica m�rfurile din vam�, la cerere, cu 
condi�ia s� constituie o garan�ie în forma acceptat� de autoritatea vamal�. 
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(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea m�rfii, 
importatorul nu prezint� documente concludente privind determinarea valorii 
în vam�, autoritatea vamal� procedeaz� la executarea garan�iei, opera�iunea de 
plasare a m�rfurilor sub un regim vamal fiind considerat� încheiat�. 

(6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru 
determinarea valorii în vam� a suporturilor informatice pentru echipamentele 
de prelucrare a datelor con�inând date sau instruc�iuni, precum �i pentru 
m�rfurile perisabile care sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de 
vânzare în consigna�ie”. 

 
Din textele de lege citate mai sus rezult� ideea c� determinarea definitiv� a 

valorii în vam� se amân� când este necesar� ajustarea pre�ului efectiv pl�tit sau de 
pl�tit, iar la momentul punerii în liber� circula�ie nu pot fi prezentate documente 
concludente care s� permit� determinarea cu exactitate a sumei de ajustat sau atunci 
când pre�ul pl�tit sau de pl�tit nu include ori este susceptibil a nu include toate pl��ile 
efectuate ori de efectuat ca o condi�ie a vânz�rii m�rfurilor puse în liber� circula�ie de 
c�tre cump�r�tor vânz�torului ori de c�tre cump�r�tor c�tre o ter�� parte, pentru a 
satisface o obliga�ie a vânz�torului sau în orice alte situa�ii în care pentru 
determinarea valorii în vam� pe baza valorii de tranzac�ie este necesar� prezentarea 
unor documente sau justific�ri suplimentare, referitoare la exactitatea �i realitatea 
valorii declarate. 

De asemenea, dac� în termenul de 30 zile de la ridicarea m�rfii din vam� 
importatorul nu prezint� documente concludente, atunci organul vamal procedeaz� la 
executarea garan�iei depus� de cump�r�tor. 

 
• art. 2 din Hot�rârea Nr. 973 din 26 iulie 2006 privind procedura aplicabil� în 

cazurile în care este necesar� o amânare a determin�rii definitive a valorii în 
vam�, modificat�, prevede obligativitatea constituirii unei garan�ii la biroul 
vamal la care se efectueaz� formalit��ile vamale de import în situa�ia în care se 
procedeaz� la amânarea determin�rii definitive a valorii în vam�: 

 
ART. 2 
„(1) În cazul în care s-a procedat la amânarea determin�rii definitive a 

valorii în vam�, importatorul poate ridica m�rfurile din vam� cu condi�ia s� 
furnizeze autorit��ii vamale o garan�ie suficient� care s� asigure încasarea 
drepturilor de import corespunz�toare m�rfurilor respective. 

(2) În situa�ia prev�zut� la alin. (1), drepturile de import calculate pe 
baza valorii în vam� declarate de importator se încaseaz� �i se vireaz� la bugetul 
de stat, iar garan�ia determinat� potrivit prevederilor prezentei hot�râri se 
constituie la biroul vamal la care se efectueaz� formalit��ile vamale de import, 
înainte de acordarea liberului de vam�”. 

 
Potrivit prevederilor acestui articol, precum �i ale art. 57 alin. 4 din Legea 

nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, autoturismul a fost ridicat din vam� de 
c�tre titular, în condi�iile constituirii unei garan�ii suficiente de .......... lei, calculat� pe 
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baza valorii în vam� determinat� cu titlu provizoriu, din care s-au dedus obliga�iile 
bugetare calculate pe baza valorii în vam� declarate de titular. 

Aceast� garan�ie a fost constituit� �i achitat� cu chitan�a nr. …………….. 
 

• La art. 1, art. 8 �i art. 17 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului 
General pentru Tarife Vamale �i Comer� 1994, parte integrant� a Acordului de 
la Marrakesh privind constituirea Organiza�iei Mondiale de Comer�, ratificat 
prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, se aduc complet�ri la 
articolele mai sus citate: 

 

ART. 1 
„1. Valoarea în vam� a m�rfurilor importate va fi valoarea de 

tranzac�ie, adic� pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit pentru m�rfuri când acestea 
sunt vândute pentru export cu destina�ia ��rii de import, ajustate conform 
prevederilor Articolului 8 cu condi�ia: 

a) s� nu existe restric�ii referitoare la cedarea sau utilizarea m�rfurilor de 
c�tre cump�r�tor, altele decât restric�iile care: 

i) sunt impuse sau cerute de lege sau de autorit��ile ��rii de 
import, 

ii) limiteaz� regiunea geografic� în care m�rfurile pot fi 
revândute, sau                                 

iii) nu afecteaz� substan�ial valoarea m�rfurilor, 
b) ca vânzarea sau pre�ul s� nu fie subiectul unor condi�ii sau unor 

presta�ii a c�ror valoare nu poate fi determinat� pentru ceea ce se refer� la 
m�rfurile de evaluat; 

c) ca nici o parte a profitului oric�rei revânz�ri, cesiuni sau utiliz�ri 
ulterioare a m�rfurilor de cump�r�tor s� nu revin� direct sau indirect 
vânz�torului,  afar� de cazul în care o ajustare corespunz�toare poate fi 
operat� în virtutea prevederilor Articolului 8, �i 

d) ca, cump�r�torul �i vânz�torul s� nu fie lega�i sau, dac� sunt lega�i, 
valoarea de tranzac�ie s� fie acceptabil� în scopuri vamale în virtutea 
prevederilor paragrafului 2.[...]”. 

 
ART. 8 
„1. Pentru determinarea valorii în vam� conform prevederilor 

Articolului 1, se vor ad�uga pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit pentru m�rfurile 
importate:  

a) elementele urm�toare, în m�sura în care ele sunt suportate de 
cump�r�tor dar nu au fost incluse în pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit 
pentru m�rfuri: 

i)          comisioanele �i cheltuielile de intermediere, cu excep�ia 
comisioanelor de cump�rare; 

ii)         costul ambalajelor considerate, în scopuri vamale, ca f�când 
un tot cu m�rfurile; 
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iii)        costurile ambalajului, cuprinzând atât manopera cât �i 
materialele; 

b) valoarea calculat�, în mod corespunz�tor, a urm�toarelor produse �i 
servicii atunci când sunt furnizate direct sau indirect de cump�r�tor f�r� 
cheltuieli sau la costuri reduse �i utilizate cu ocazia producerii �i vânz�rii 
pentru export a m�rfurilor importate, în m�sura în care aceast� valoare nu 
a fost inclus� în pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit : 

i)          materiale, componente, p�r�i �i elemente similare încorporate 
în m�rfurile importate; 

ii)        utilaje, matri�e, forme �i elemente similare utilizate cu ocazia 
producerii m�rfurilor importate;  

iii)        materiale consumate cu ocazia producerii m�rfurilor 
importate; 

iv)        inginerie, dezvoltare, lucr�ri de art� �i de design, planuri �i 
schi�e, executate în alt� �ar� decât în �ara de import �i necesare la 
producerea m�rfurilor importate; 

c) redeven�ele �i drepturile de licen�� referitoare la m�rfurile de evaluat pe 
care cump�r�torul este �inut s� le achite, fie direct, fie indirect, ca o condi�ie 
a vânz�rii m�rfurilor de evaluat, în m�sura în care aceste redeven�e �i 
drepturi de licen�� nu au fost incluse în pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit; 

d) valoarea oric�rei p�r�i a profitului oric�rei revânz�ri, cesiuni sau 
utiliz�ri ulterioare a m�rfurilor importate care ar reveni, direct sau 
indirect, vânz�torului. 

2. La elaborarea legisla�iei sale, fiecare Membru va stabili prevederi 
pentru a include în valoarea în vam� sau a exclude, în totalitate sau în parte, 
urm�toarele elemente: 

a) cheltuielile de transport a m�rfurilor importate pân� la portul sau 
locul de import; 

b) cheltuielile de înc�rcare, de desc�rcare �i de manipulare conexe 
transportului m�rfurilor importate pân� la portul sau locul de import; �i 

c) costul asigur�rii. 
3. Orice element care va fi ad�ugat, în aplicarea prevederilor 

prezentului articol, pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit, va fi bazat exclusiv pe date 
obiective �i cuantificabile. 

4. Pentru determinarea valorii în vam�, nici un element nu va fi ad�ugat 
pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit, cu excep�ia celor care sunt prev�zute prin 
prezentul articol”. 

 
ART. 17 
 „Nici o prevedere a prezentului Acord nu va fi interpretat� ca 

restrângând sau contestând drepturile unei administra�ii vamale de a verifica 
adev�rul sau exactitatea oric�ror afirma�ii, documente sau declara�ii prezentate 
în scopul evalu�rii în vam�”. 
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Având în vedere prevederile legale citate mai sus, întrucât documentele 
depuse de societate la data introducerii în �ar� a autoturismului de c�tre societate nu 
erau concludente, organul vamal a dispus amânarea determin�rii definitive a valorii 
în vam� �i au stabilit o garan�ie în sum� de .......... lei suficient� pentru a acoperi 
datoria vamal� aferent� valorii în vam� existent� în baza de date a autorit��ii vamale 
pentru situa�ia în care valoarea în vam� declarat� de importator nu ar fi fost real�. 
 

• art. 4 �i art. 6 din Hot�rârea Nr. 973 din 26 iulie 2006 privind procedura 
aplicabil� în cazurile în care este necesar� o amânare a determin�rii definitive a 
valorii în vam�, modificat�, prevede: 

 
ART. 4 
“(1) Biroul vamal are obliga�ia de a analiza documentele pe care 

importatorul trebuie s� le prezinte potrivit art. 57 alin. (5) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al României �i de a lua o decizie privind determinarea 
valorii în vam� cu titlu definitiv în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
acestor documente, cu excep�ia cazurilor prev�zute la alin. (2) - (6), când 
termenul se prelunge�te corespunz�tor. 

(2) În situa�ia în care biroul vamal constat� necesitatea prezent�rii de 
c�tre importator a unor documente �i justific�ri suplimentare despre care 
consider� c� se afl� în posesia importatorului sau c� importatorul are calitatea 
de a intra în posesia acestora, le solicit� acestuia în scris, în cel mai scurt timp, 
dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii documentelor potrivit alin. (1). În 
acest caz, importatorul are obliga�ia de a prezenta documentele �i justific�rile în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, în condi�iile legii, a solicit�rii 
biroului vamal, situa�ie în care termenul pentru luarea deciziei privind 
determinarea cu titlu definitiv a valorii în vam� curge de la data primirii oficiale 
a acestor documente sau justific�ri. 

[…] 
(6) Biroul vamal �i, dup� caz, direc�ia regional� vamal� au obliga�ia de 

a lua operativ toate m�surile necesare pentru finalizarea analizei �i a 
verific�rilor care se impun în fiecare caz. Termenul maxim de luare a deciziei 
privind determinarea definitiv� a valorii în vam� nu poate dep��i în total 160 de 
zile de la data ridic�rii m�rfurilor din vam�”. 

 
ART. 6 
„(1) Decizia privind determinarea definitiv� a valorii în vam� este luat� 

de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control al valorii în 
vam�, care stabile�te disponibilizarea sau încasarea, în totalitate ori în parte, a 
garan�iei constituite potrivit art. 5 �i cuprinde descrierea detaliat� a motivelor ce 
au stat la baza m�surii. Pe baza acestui proces-verbal de control al valorii în 
vam� se emite decizia pentru regularizarea situa�iei, care reprezint� titlu de 
crean��. 

(2) Decizia pentru regularizarea situa�iei se comunic� importatorului 
împreun� cu procesul-verbal de control al valorii în vam�, în cadrul termenelor 
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prev�zute pentru luarea deciziei finale privind determinarea valorii în vam�. 
Dac� prin decizia pentru regularizarea situa�iei se stabile�te încasarea în 
totalitate sau în parte a garan�iei �i aceasta a fost constituit� printr-o scrisoare 
de garan�ie bancar�, decizia se comunic� cu cel pu�in 15 zile înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a garan�iei. Împotriva deciziei pentru regularizarea 
situa�iei se poate formula contesta�ie potrivit prevederilor titlului IX 
"Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale" 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(3) În baza deciziei pentru regularizarea situa�iei, prin care se stabile�te 
disponibilizarea în totalitate sau în parte a garan�iei, importatorul poate solicita 
aplicarea corespunz�toare a prevederilor art. 221 din Legea nr. 86/2006 privind 
Codul vamal al României”. 

 
În conformitate cu aceste texte de lege, prin adresa nr. ................., 

înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. ................., ................ solicit� determinarea  
definitiv� a valorii în vam� �i înainteaz� urm�toarele documente: 

• documentul „……….” f�r� traducere; 
• document de transfer valutar; 
• dispozi�ie de plat� extern�; 
• not� de recep�ie �i constatare diferen�e nr. ………….; 
• documentul „…………………..” f�r� traducere. 

 
Analizând documentele primite, DJAOV Suceava a decis s� solicite 

titularului traducerile documentelor care au fost deja prezentate cu adresa nr. 
................., precum �i documente �i justific�ri suplimentare despre care consider� c� 
se afl� în posesia importatorului sau c� importatorul are calitate de a intra în posesia 
lor. 

Drept urmare, DJAOV Suceava prin adresa nr. ................. a solicitat 
importatorului s� prezinte în termen de 30 zile documente suplimentare în vederea 
determin�rii definitive a valorii în vam�, iar societatea prin adresa nr. …………., 
înregistrat� la DJAOV Suceava sub nr. ................. a transmis alte documente, dar nu 
a prezentat �i traducerile documentelor prezentate prin adresa nr. ................. care s� 
dovedeasc� exactitatea �i realitatea valorii în vam� declarate. 

 
Deoarece documentele depuse de contestatoare nu au fost concludente 

pentru a dovedi exactitatea valorii în vam� declarate (importatorul nu a prezentat 
traducerile dup� documentele „………….” �i „………………”), organul vamal a 
recalculat drepturile vamale r�mase de încasat de la societate (ca diferen�� între total 
drepturi vamale de import �i drepturi vamale de import încasate), a întocmit procesul-
verbal de control al valorii în vam� nr. ................ �i a procedat la executarea garan�iei 
pentru suma r�mas� de achitat de c�tre petent� (.......... lei). 

 
• Sunt de men�ionat �i prevederile art. 65 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul 

de Procedur� fiscal�, republicat�, în care se precizeaz� c�: 
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ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
[…]”. 
 
Rezult� de aici c� ................ avea obliga�ia legal� s� prezinte orice 

documente �i informa�ii suplimentare în m�sur� s� înl�ture suspiciunea privind 
concluden�a documentelor aferente importului autoturismului. 
Deoarece la data introducerii în �ar� a autoturismului societatea nu a prezentat toate 
documentele necesare pentru dovedirea exactit��ii tranzac�iei, organele vamale aveau 
obliga�ia legal� s� solicite constituirea unei garan�ii suficiente care s� asigure 
încasarea drepturilor vamale �i în acest scop au utilizat încadrarea tarifar� �i valoarea 
în vam� din baza sa de date, a�a cum prevede �i art. 192 alin. 1 din  Regulamentul 
(CEE) NR. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
cu modific�rile ulterioare: 

 
ART. 192 
„1. Atunci când legisla�ia vamal� prevede constituirea unei garan�ii 

obligatorii, autorit��ile vamale stabilesc valoarea unei astfel de garan�ii la un 
nivel egal cu: 

    - valoarea exact� a datoriei vamale sau datoriilor respective atunci 
când valoarea poate fi stabilit� cu certitudine în momentul solicit�rii garan�iei, 

    - în alte cazuri valoarea maxim�, a�a cum a fost estimat� de 
autorit��ile vamale, a datoriei sau datoriilor vamale care au luat sau pot lua 
na�tere. 

 […]”. 
 
Drept urmare, organul vamal a stabilit c� autoturismul importat de societate 

are încadrarea tarifar� 8703.24.90.00 �i îi corespunde valoarea în vam� de ................., 
c�reia îi corespund drepturi de import în sum� total� de ................., din care suma de 
................. a fost încasat� de la societate, �i suma de .......... lei reprezint� garan�ie. 

 
• De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. 4 din Regulamentul 

(CEE) NR. 2454/93 din 2 iulie 1993 - Partea I de stabilire a unor dispozi�ii de 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a 
Codului Vamal Comunitar: 

 
„[…](4) Depunerea într-un birou vamal a unei declara�ii cerute în 

conformitate cu alineatul (1), f�r� a aduce atingere posibilei aplic�ri a 
dispozi�iilor penale, este echivalent� cu angajarea responsabilit��ii persoanei 
men�ionate la alineatul (2) în leg�tur� cu: 

- exactitatea �i integralitatea elementelor înscrise în declara�ie; 



                                                                                
 

Pagina: 17 

- autenticitatea documentelor prezentate în sus�inerea acestor 
elemente �i 

- furnizarea oric�ror informa�ii sau documente suplimentare necesare 
pentru stabilirea valorii în vam� a m�rfurilor. 

[…]”,  
petenta s-a angajat în leg�tur� cu prezentarea oric�ror informa�ii sau documente 
suplimentare necesare pentru stabilirea valorii în vam� a m�rfurilor. 

Acest fapt rezult� din declara�ia pentru valoarea în vam� nr. …….., anex� la 
declara�ia vamal� de import nr. ................., aflat� în copie la dosarul cauzei, semnat� 
�i �tampilat� de ………….., comisionarul în vam� al societ��ii, unde la pct. 2 petenta 
s-a angajat s� r�spund� de corectitudinea elementelor înscrise în formular �i se 
angajeaz� s� furnizeze toate informa�iile �i documentele suplimentare necesare pentru 
determinarea valorii în vam� a m�rfurilor. 

 
Analizând toate elementele mai sus prezentate, rezult� c� organul vamal în 

mod corect �i legal a aplicat prevederile codului vamal �i a stabilit c� societatea 
datoreaz� suplimentar suma de .......... lei reprezentând diferen�a de drepturi vamale 
datorate bugetului de stat, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia depus� de societate. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 57, art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al 
României, art. 1, art. 2, art. 4 �i art. 6 din Hot�rârea Nr. 973 din 26 iulie 2006 privind 
procedura aplicabil� în cazurile în care este necesar� o amânare a determin�rii 
definitive a valorii în vam�, modificat�, art. 1, art. 8 �i art. 17 din Acordul privind 
aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife Vamale �i Comer� 1994, parte 
integrant� a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organiza�iei Mondiale de 
Comer�, ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, publicat� în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, art. 65 alin. 1 din OG 
92/2003 privind Codul de Procedur� fiscal�, republicat�, art. 192 alin. 1 din  
Regulamentul (CEE) NR. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar, cu modific�rile ulterioare, art. 178 alin. 4 din Regulamentul (CEE) 
NR. 2454/93 din 2 iulie 1993 - Partea I de stabilire a unor dispozi�ii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, coroborate cu art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 

DECIDE: 
 
 
 
Respingerea contesta�iei formulate de ................, cu sediul în mun. 

Suceava, ………….., jud. Suceava, împotriva Procesului verbal de control al valorii 
în vam� nr. ................ �i a Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
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suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ................, întocmite de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, pentru suma total� de 
.......... lei,  reprezentând: 

 
• .......... lei – taxe vamale; 
• .......... lei – TVA,  

ca neîntemeiat�. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR  EXECUTIV, 

                                                                                         
 
 

Tema: datorie vamal� – pct. 12 – controlul ulterior la declara�iilor în condi�iile 
pentru efectuarea unui nou control ulterior 
   sau 

- pct. 573 – stabilirea valorii în vam� a m�rfurilor importate 
 
-art. 57 alin. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României 
 
 


