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    DECIZIA  nr.318/2011/10.08.2012
privind solu\ionarea contesta\iei depuse de

 S.c. x s.r.l. din Tg. Mure],
 înregistratã sub nr.24.664/20.05.2011

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a  fost  sesizatã de
Direc\ia Regional` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Bra]ov prin adresa
nr..../17.05.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr.../20.05.2011, asupra
contesta\iei formulate de S.c. x s.r.l. din Tg. Mure], [mpotriva Deciziei pentru
regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr..../06.04.2011, comunicat` petentei la data de 08.04.2011, potrivit
confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei .

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
-   ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-  ... lei reprezentând dob@nzi/major`ri de [nt@rziere aferente taxelor

vamale;
-   ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere aferente taxelor

vamale;
-   ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
-    ... lei reprezent@nd dob@nzi/major`ri de [nt@rziere aferente taxei

pe valoarea ad`ugat`;
-  ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere aferente taxei pe

valoarea ad`ugat`.
Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor
specializate din cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].

A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Regional` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Bra]ov sub nr..../09.05.2011 petenta invoc` urmãtoarele:

- [n perioada 2008-2009 societatea a importat din Serbia suplimente
alimentare (Korbazol, Gonebazol, Amazonski Megamin, Kubanski Galen,
Imunarc Forte, Calconit, Hercovit ]i Bronhovit);

- toate opera\iunile de v`muire a produselor mai sus men\ionate,
inclusiv [ncadrarea tarifar` a acestora, au fost efectuate de c`tre comisionarul
vamal S.C. Y S.A.
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Referitor la [ncadrarea produselor la pozi\ia tarifar` 04.09 Miere de
albine: 

- potrivit Sistemului armonizat de denumire ]i codificare a
m`rfurilor, pozi\ia tarifar` 04.09 cuprinde "mierea de albine (Apis melifera) sau
de alte insecte, centrifugat`, [n fagure sau con\in@nd buc`\i de fagure, f`r` adaos
de zah`r sau de alte substan\e";

- regula 2b din Regulile generale de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, trebuie coroborat` cu totalitatea regulilor cuprinse [n Regulamentul
CEE nr.1214/2007, printre care ]i regula nr.1, situa\ie [n care [ncadrarea
m`rfurilor la pozi\ia tarifar` 04.09 nu ar fi cu putin\`, nefiind [n concordan\` cu
textul pozi\iilor;

- pozi\ia tarifar` 04.09 re\inut` de c`tre echipa de control ca fiind
corect` pentru produsele importate se refer` la mierea de albine [n stare pur` ]i
nu la mierea cuprinz@nd adaos de alte substan\e, a]a cum sunt produsele [n
cauz`.

Referitor la [ncadrarea produselor la pozi\ia tarifar` 21.06 Preparate
alimentare nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte:

- produsele importate de c`tre societate sunt suplimente alimentare
pe baz` de extracte de plante, concentrate de fructe ]i miere, care corespund [n
totalitate descrierii date de notele explicative la sistemul armonizat, la pozi\ia
21.06;

- mai mult dec@t at@t, a]a cum se poate observa din cuprinsul
declara\iilor vamale, exportatorul produselor este BIOFARM D.O.O, societate
care are calitatea de produc`tor a acestor produse, preparate naturale const@nd
exclusiv [n suplimente alimentare (a se vedea site-ul companiei produc`toare
(http://www.biofarmgroup.co.rs/index-EN.htm);

- de altfel, chiar din Documentele de intrare a produselor de origine
nonanimal` aferente produselor importate, solicitate de c`tre autorit`\ile vamale
]i avizate de c`tre vam` cu ocazia importului, documente care fac referire la
Certificatele de notificare emise de c`tre Institutul de Bioresurse Alimentare,
rezult` f`r` putin\` de t`gad` faptul c` produsele importate reprezint` suplimente
alimentare ]i c` acestea sunt de origine nonanimal` (or, mierea este produs de
origine animal`);

- cu privire la [ncadrarea suplimentelor alimentare la pozi\ia 21.06
s-au pronun\at mai multe decizii de referin\`, at@t de c`tre instan\ele de judecat`
na\ionale, c@t ]i de c`tre Curtea European` de Justi\ie;

- cu titlu exemplificativ se men\ioneaz` Decizia nr.1027/12.03.2008
pronun\at` de c`tre {nalta Curte de Casa\ie ]i Justi\ie, Sec\ia Contencios
Administrativ ]i Fiscal prin care aceast` instan\` a statuat c` [ncadrarea corect` a
suplimentelor alimentare este la pozi\ia tarifar` 21.06;

- de asemenea, Curtea European` de Justi\ie s-a pronun\at, [n mod
repetat (C-410/08, C-411/08, C-412/08 - Swiss Caps AG v. Hauptzolamt Singen)
cu privire la interpretarea normelor de [ncadrare tarifar`, respectiv la faptul c`
[ncadrarea corect` a suplimentelor tarifare se face la pozi\ia 21.06;

- [n aceste cauze, curtea a statuat c` destina\ia unui produs constituie
un criteriu obiectiv de clasificare [n cazul [n care este inerent` produsului,
caracterul inerent put@nd fi evaluat pe baza caracteristicilor ]i propriet`\ilor
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obiective ale acestuia, iar raportat la destina\ia produsului, [ncadrarea trebuie s`
se fac` la pozi\ia cea mai specific`;

- produsele importate sunt destinate men\inerii s`n`t`\ii generale ]i a
st`rii de bine;

- modul de administrare a produselor se face raportat la compozi\ia
acestora - miere, extracte de plante ]i concentrate de fructe - ]i la modul de
prezentare (past`), cantit`\ile substan\elor care compun produsul fiind specificate
pentru o linguri\` (5g) past`;

- modul de prezentare ]i compozi\ia produselor sunt factorii care
determin` utilizarea ]i caracterul produselor;

- faptul c` mierea, ca materie prim` care face parte din compozi\ia
suplimentelor alimentare este cuprins` la pozi\ia 04.09 nu [mpiedic` clasificarea
produselor la pozi\ia 21.06 [n m`sura [n care, chiar ]i pe Certificatele de
notificare emise de c`tre Institutul de Bioresurse Alimentare, se specific` de
c`tre aceast` institu\ie faptul c` domeniul lor de utilizare este acela de
suplimente alimentare;

- regula general` 3a "pozi\ia cea mai specific` are prioritate fa\` de
pozi\iile cu un domeniu de aplicare mai general", dispune c` pozi\ia mai
specific` trebuie s` fie preferat` fa\` de pozi\iile cu o descriere mai general`,
produsele [n cauz` intr@nd astfel sub inciden\a pozi\iei 21.06, [ntruc@t aceasta
este mai specific` dec@t pozi\ia 04.09;

- notele capitolului 21 nu fac referire expres` la anumite condi\ii
speciale referitoare la sec\iunea 2106 preparate alimentare nedenumite ]i
necuprinse [n alt` parte, clasificarea fiind [n concordan\` cu textul pozi\iei 2106;

- condi\ia ca suplimentele importate s` prezinte, ca atare,
caracteristicile esen\iale ale articolului complet sau finit care este prezentat la
pozi\ia 210609 este [ndeplinit`.

Referitor la dob@nzile/major`rile de [nt@rziere ]i penalit`\ile de
[nt@rziere

- organul de control calculeaz` major`ri ]i penalit`\i de [nt@rziere
near`t@nd pe ce perioad` sunt calculate;

- admi\@nd faptul c` societatea nu are de plat` debitele principale
stabilite [n sarcina sa, [n baza principiului de drept potrivit c`ruia accesoriul
urmeaz` principalul, solicit` exonerarea de la plata accesoriilor.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior
efectuat de organele vamale din cadrul Direc\iei Regionale pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Bra]ov la S.c. x s.r.l. din Tg. Mure], [n urma c`ruia au fost
emise Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../06.04.2011 ]i Procesul verbal de control
nr..../05.04.2011, s-a constatat c` societatea a importat produse cu denumirea
comercial` Korbazol, Gonebazol, Amazonski Megamin, Kubanski Galen,
Imunarc Forte, Calconit, Hercovit ]i Bronhovit, care, potrivit declara\iilor
vamale de import, au fost [ncadrate la pozi\ia tarifar` 2106.90.92.60 sub
denumirea generic` de "suplimente alimentare" - pentru care este prev`zut` o
tax` vamal` de 12,8%.
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Organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu Regula nr.1 ]i
nr.3b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, [ncadrarea corect` a
produselor importate de societate este la pozi\ia tarifar` 0409000000 "Miere
natural`" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 17,3%. 

Prin urmare, [n temeiul art.42 ]i art.223 din Legea nr.86/2006
privind Codul vamal al Rom@nie, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi
vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei
reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`). 

Totodat`, pentru neplata la termen a drepturilor de import, [n
sarcina petentei au fost stabilite dob@nzi/major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de
... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`),
precum ]i penalit`\i de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor
vamale + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de inspec\ie fiscal`,
motivele invocate de petent`, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i
actele normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

{n fapt, [n baza declara\iilor vamale de import nr..../06.08.2008,
nr..../30.09.2008, nr..../21.11.2008, nr..../03.12.2008, nr..../12.01.2009,
nr..../10.02.2009, nr..../31.03.2009, nr..../25.05.2009, nr..../03.08.2009,
nr..../29.09.2009 ]i nr..../12.11.2009, S.c. x s.r.l. din Tg. Mure] a importat de la
societatea Biofarm d.o.o. din Serbia, m`rfuri cu denumirea comercial` Korbazol,
Gonebazol, Amazonski Megamin, Kubanski Galen, Imunarc Forte, Calconit,
Hercovit ]i Bronhovit, [ncadrate la pozi\ia tarifar` 2106.90.92.60, sub denumirea
generic` de "suplimente alimentare" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal`
de 12,8%.

La control, organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu
Regula nr.1 ]i nr.3 b) de interpretare a Nomenclaturii Combinate, [ncadrarea
corect` a produselor importate de societate este la pozi\ia tarifar` 0409000000
"Miere natural`" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 17,3%. 

Prin urmare, [n temeiul art.42 ]i art.223 din Legea nr.86/2006
privind Codul vamal al Rom@nie, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi
vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei
reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`). 

Totodat`, pentru neplata la termen a drepturilor de import, [n sarcina
petentei au fost stabilite dob@nzi/major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (...
lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`), precum
]i penalit`\i de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale +
... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, [ncadrarea m`rfurilor [n Tariful vamal de import al
Romaniei se face conform Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului
armonizat de denumire ]i codificare a m`rfurilor, prezentate [n anexa la Legea
nr.98/1996 pentru aderarea Rom@niei la Conven\ia Interna\ional` privind
Sistemul armonizat de denumire ]i codificare a m`rfurilor ]i [n concordan\` cu
Notele explicative ale sistemului armonizat, a]a cum se precizeaz` la art.48 din
Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Rom@niei, [n vigoare [n perioada
derul`rii importurilor, care prevede urm`toarele:
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"(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile
respective, potrivit reglementarilor in vigoare:

a) codului tarifar din Nomenclatura combinata a marfurilor sau
a codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la art. 46 lit. b);

b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in
intregime sau in parte pe Nomenclatura combinata a marfurilor ori care adauga la
aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care
reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele
tarifare legate de schimbul de marfuri.

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

{ncadrarea m`rfurilor [n Nomenclatura combinat` se face potrivit
Regulilor generale pentru interpretarea sistemului armonizat, astfel:

"Reguli generale pentru interpretarea sistemului armonizat
{ncadrarea m`rfurilor [n nomenclatura pentru clasificarea m`rfurilor

[n tarifele vamale se face conform principiilor urm`toare:
    Regula 1

Enun\ul titlurilor sec\iunilor, capitolelor sau subcapitolelor este
considerat ca av@nd numai o valoare indicativ`, clasificarea m`rfurilor
consider@ndu-se legal determinat` atunci c@nd este [n concordan\` cu textul
pozi\iilor ]i notelor de sec\iuni ]i de capitole ]i atunci c@nd nu sunt contrare
termenilor utiliza\i [n acele pozi\ii ]i note, dup` regulile urm`toare.
    Nota explicativ`
    I) Nomenclatura prezinta, sub o forma sistematica marfurile care fac
obiectul comertului international. Ea grupeazt marfurile în Sectiuni, Capitole si
Subcapitole care au fost denumite cat mai concis si care indica categoria si genul
de produse pe care le contin. Dar a fost aproape imposibil în unele cazuri,
datorita diversitatii si num`rului de articole, sa fie inglobate toate sau sa fie în
întregime enumerate în titlul acestor rubrici.
    II) Regula 1 începe prin a dispune ca titlurile nu au decât o valoare
indicativa. Din aceasta nu rezulta nici o consecinta juridic pentru clasificare.
    III) A doua parte a Regulii prevede ca, clasificarea este determinata:
    a) conform denumirii pozitiilor si Notelor de Sectiune si ale
Capitolelor, si
    b) când este cazul, atunci când nu sunt contrare termenilor pozitiilor
si Notelor respective, conform dispozitiilor Regulilor 2, 3, 4 si 5.
    IV) Dispozitia III) a) indica faptul ca multe marfuri pot fi clasificate
în Nomenclatura fara a fi necesar de a face apel la Regulile generale
interpretative (de exemplu cai vii (poziia nr. 01.01), preparatele si articolele
farmaceutice vizate de Nota 4 a Capitolului 30 (pozitia nr. 30.06)).
    V) În dispozi\ia III) b) fraza atunci când nu sunt contrare
termenilor pozitiilor respective si Notelor este destinata sa precizeze, fara
echivoc, ca termenii pozitiilor si ai Notelor Sectiunilor si Capitolelor au
caracter prioritar la clasificare fata de orice alte consideratii. De exemplu, la
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Capitolul 31, Notele dispun ca unele pozitii nu se refera decât la marfuri
determinate. Rezulta ca, continutul acestor pozitii nu poate fi largit pentru a
include marfuri care, altfel, ar fi apartinut acestor pozitii prin aplicarea Regulii 2
b).
    Regula 2
    [...]
   b) Orice men\iune la un material de la o pozi\ie determinat` se
refer` la acel material fie [n stare pur`, fie amestecat sau asociat cu alte
materiale. De asemenea, orice men\iune la produse dintr-un anumit material se
refer` la produsele alc`tuite total sau par\ial din acest material. Clasificarea
acestor produse amestecate sau a produselor compozite se face conform
principiilor enun\ate [n regula 3.

Note explicative
[...]    

   Regula 2 b)
    (Produse amestecate si articole compozite)

X) Regula 2 b) se refera la materiale amestecate sau asociate cu alte
materiale si la produsele constituite din doua sau mai multe materiale. Pozitiile la
care se refera sunt cele care mentioneaza un anumit material, de exemplu pozitia
nr. 05.03, par de cal, sau cele care se refera la produse dintr-un anumit material,
de exemplu pozitia nr. 45.03, articole din pluta. Trebuie mentionat faptul ca
aceasta Regula se aplica numai în absenta oric`rei dispozitii contrare în
enunturile pozitiilor si în Notele de Sectiune si de Capitole (de exemplu pozi\ia
nr. 15.03 - ... ulei de untura ... neamestecat).
    Produsele amestecate constituind preparate prezentate ca atare într-o
Nota de Sectiune sau Capitol sau în denumirea unei pozitii, se clasifica conform
Regulii I.
    XI) Efectul acestei Reguli este de a extinde aria de cuprindere a
pozitiei care mentioneaza un anumit material, în scopul de a include în ea acest
material amestecat sau asociat cu alte materiale. Acest efect este si de a extinde
continutul pozitiilor care menioneaza produsele dintr-un anumit material prin
includerea si a produselor partial constituite din acest material.
    XII) Ea nu largeste totusi aria de cuprindere a pozitiilor la care
se refera, pana la a putea contine articole care nu corespund denumirii
acestei pozitii, conform Regulii I, cum ar fi cazul adaugarii altor materiale
sau substane care au ca efect schimbarea caracterului de marfa inclus în
aceasta pozitie.
    XIII) Ca o consecinta a acestei Reguli, materialele amestecate sau
asociate cu alte materiale, precum si produsele din doua sau mai multe materiale
care sunt susceptibile a fi clasificate la mai multe pozitii, vor fi clasificate
conform dispoziiilor Regulii 3.

Regula 3
Atunci c@nd m`rfurile ar putea fi clasificate [n dou` sau mai multe

pozi\ii prin aplicarea regulii 2b) sau [n orice alt caz, clasificarea se face dup`
cum urmeaz`:
    a) Pozi\ia cea mai specific` are prioritate fa\` de pozi\iile cu un
con\inut mai general. Totu]i, atunci c@nd dou` sau mai multe pozi\ii se refer`
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fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat sau un
articol compozit, sau la o parte dintre articolele m`rfurilor prezentate [n seturi,
condi\ionate pentru v@nzarea cu am`nuntul, aceste pozi\ii se consider`, [n raport
cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dac` una dintre pozi\ii ofer` o
descriere mai precis` sau mai complet`.
  b) Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite
sau constituite prin asamblarea unor articole diferite ]i m`rfurile prezentate [n
seturi condi\ionate pentru v@nzarea cu am`nuntul, care nu pot fi clasificate prin
aplicarea regulii 3a), se clasific` dup` materialul sau articolul care le confer`
caracterul esen\ial, atunci c@nd este posibil` efectuarea acestei determin`ri.
    c) {n cazul [n care regulile 3a) ]i 3b) nu pot fi aplicate pentru
efectuarea clasific`rii, marfa se clasific` la pozi\ia cu num`rul cel mai mare
dintre cele susceptibile a fi luate [n considerare.
    Note explicative
    I) Aceasta Regula prevede trei metode de clasificare a marfurilor
care, a priori, ar fi susceptibile de a se clasifica la mai multe pozitii distincte fie
prin aplicarea Regulii 2 b), fie în orice alt caz. Aceste metode sunt luate în
considerare în ordinea în care sunt mentionate în Regula. Astfel, Regula 3 b) nu
se aplica decât daca regula 3 a) nu solutioneaza problema clasificarii, si daca
regulile 3 a) si 3 b) nu sunt utilizabile, atunci se ia în considerare Regula 3 c).
Ordinea de luare în considerare a elementelor de clasificare este deci urmtoarea:
a) pozitia cea mai specifica, b) caracterul esential, c) pozitia plasata ultima în
ordinea numerotarii.
    II) Regula se aplica numai daca nu este contrara enunturilor
pozitiilor si Notelor de Sectiune sau de Capitole. De exemplu Nota 4 b) a
Capitolului 97 indica faptul ca articolele susceptibile a fi clasificate în acelasi
timp la pozitiile nr. de la 97.01 pana la 97.05 si la pozitia nr. 97.06, trebuie sa
fie clasificate la pozitia cea mai specifica dintre pozitiile 97.01 pana la 97.05.
Clasificarea acestor articole se face conform Notei 4 b) a Capitolului 97 si nu
conform acestei Reguli.

[...]
Regula 3 b)

    VI) Aceasta a doua metoda de clasificare se aplica numai în cazul:
    1) produselor amestecate;
    2) articolelor compuse din materiale diferite:
    3) articolelor constituite prin asamblarea de articole diferite;
    4) marfurilor prezentate în seturi conditionate pentru vânzarea cu
amnuntul.
    Se aplica numai daca Regula 3 a) nu poate fi utilizata.
    VII) În aceste diverse ipoteze, clasificarea marfurilor trebuie sa fie
facuta dupa materialul sau articolul care le confera caracterul lor esential, atunci
când se poate face aceasta determinare.
    VIII) Factorul care determina caracterul esenial variaza functie de
tipul de marfa. De exemplu poate fi dat de natura materialelor componente sau a
articolelor care îl compun, de volumul lor, de cantitatea lor, de greutatea lor sau
de valoarea lor, de importanta unui material constitutiv în raport cu utilizarea
marfurilor.
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    IX) Sunt de luat în seama, pentru aplicarea acestei Reguli, ca
produse obtinute prin asamblarea de articole diferite, nu numai cele ale caror
elemente componente sunt fixate unele de altele într-un corp comun, practic
inseparabile dar si cele ale caror elemente sunt separabile, cu conditia ca aceste
elemente sa fie adaptate unele altora si complementare unele altora si ca
asamblarea lor sa constituie un tot care nu poate fi în mod normal vândut ca
elemente separate. [...]
   XI) Regula nu se aplica marfurilor constituite din componente
diferite ambalate separat si prezentate împreuna (chiar într-un ambalaj comun),
de exemplu cele aflate în proportii fixe, destinate pentru fabricarea industriala a
bauturilor.[...]".

Conform Certificatelor de Notificare (anexate [n copie la dosarul
cauzei), eliberate pentru fiecare produs importat de S.c. x s.r.l., [n baza
declara\iilor vamale mai sus men\ionate, Institutul de Bioresurse Alimentare din
Bucure]ti, [n baza Ordinului Comun al M.A.P.D.R. nr.1228/244/63/2005 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare
predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu
vitamine, minerale şi alŃi nutrienŃi, a decis c` produsele [n cauz` pot fi
comercializate [n Rom@nia conform prevederilor legale [n vigoare, cu domeniul
de utilizare "supliment alimentar", fiind interzis` inscrip\ionarea ambalajului
]i/sau a prospectului produsului cu propriet`\i de prevenire, tratare sau vindecare
a unor boli sau s` se fac` referire la asemenea propriet`\i.

Forma de comercializare ]i compozi\ia fiec`rui produs, sunt
prezentate [n Certificatele de Notificare, anexate [n copie la dosarul cauzei,
astfel:

1. Certificat de Notificare seria AA nr.2158/12.05.2008
Denumire produs: BRONHOVIT
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): Ment` (Mentha piperita) - 0,20

g, sirop din ace de Pin (Pinus sylvestris) - 0,40 g, Ciubo\ica cucului (Primula
officinalis) - 0,80 g, miere de albine - 4,32 g.

2.Certificat de Notificare seria AA nr.2153/12.05.2008
Denumire produs: CALCONIT
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): Coada ]oricelului (Achillea

millefolium) - 0,60 g. Soia (Glycine max) - 0,28 g, Ciubotica cucului (Primula
officinalis) - 0,28 g, zeolit - 0,40 g, sirop din ace de Pin (Pinus sylvestris) - 0,40
g, miere de albine - 3,94 g.

3.Certificat de Notificare seria AA nr.2159/12.05.2008
Denumire produs: GONEBAZOL
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): Laminaria (Laminaria Digitata)

- 200 mg, polen - 600 mg, Coada ]oricelului (Achillea Millefolium) - 40 mg,
Guarana (Paullinia cupana) - 80 mg, L`m@ie (Citrus limon) - 80 mg, zeolit - 60
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mg, vitamina A 16 µg, vitamina B6 - 0,2 µg, vitamina C - 0,0024 mg, vitamina E
- 0,004 mg, vitamina PP - 1,6 mg, miere de albine - 4018 mg, G`lbenele
(Calendula officinalis) - 100 mg.

4. Certificat de Notificare seria AA nr.2155/12.05.2008
Denumire produs: KORBAZOL
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g):Guarana (Paullinia cupana) -

0,80g, Ginkgo biloba - 0,01 g, Papaya (Carica papaya) - 0,40 g, Laminaria
(Laminaria digitata) - 0,02 g, zeolit - 0,06 g, polen - 0,50 g, Coada ]oricelului
(Achillea millefolium) - 0,80 g, miere de albine - 3,84 g.

5. Certificat de Notificare seria AA nr.2154/12.05.2008
Denumire produs: HERCOVIT
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): Coada ]oricelului (Achillea

millefolium) - 0,10 g, Soia (Glycine max) - 0,30 g, sirop din ace de Pin (Pinus
sylvestris) - 0,40 g, Usturoi (Allium sativum) - 0,10 g, Rozmarin (Rosmarinus
officinalis) - 0,20 g, P`ducel negru (Crataegus nigra) - 0,40 g, miere de albine -
3,86 g.

6. Certificat de Notificare seria AA nr.2156/12.05.2008
Denumire produs: KUBANSKI GALEN
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): polen - 0,56 g, Coada

]oricelului (Achillea millefolium) - 0,06 g, L`m@ie (Citrus limon) - 0,10g,
Dovleac (Curcubita pepo) - 0,40 g, Ananas (Ananas comosus) - 0,10 g, Menta
(Mentha piperita) - 0,10 g, r`d`cin` de P`p`die (Taraxacum officinale) - 0,40 g,
zeolit - 0,04 g, miere de albine - 3,60g.

7. Certificat de Notificare seria AA nr.2157/12.05.2008
Denumire produs: AMAZONSKI MEGAMIN
Forma de comercializare: flacon din sticl` cu 250 g produs sub

form` de pasta
Compozi\ie/doz` (o linguri\` = 5 g): Coada ]oricelului (Achillea

millefolium) - 0,60 g, polen - 0,70 g, Guarana (Paullinia cupana) - 0,10 g,
L`m@ie (Citrus limon) - 0,80 g, zeolit - 0,08 g, miere de albine - 3,86 g, propolis
- 0,12g.

Potrivit declara\iilor vamale de import, S.c. x s.r.l. din Tg. Mure] a
declarat produsele anterior men\ionate cu denumirea "suplimente alimentare",
[ncadr@ndu-le la pozi\ia tarifar` 2106.90.92.60 - pentru care este prev`zut` o tax`
vamal` de 12,8%.

Potrivit Nomenclaturii TARIC, pozi\ia tarifar` 2106 cuprinde:
"2106 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse în altã parte

           - 2106 10 - Concentrate de proteine si substante proteice texturate
           - 2106 90 - Altele

- - 2106 90 20 - - Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe
bazã de substante odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea bãuturilor
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  - - Siropuri de zahãr, aromatizate sau cu adaos de
coloranti

- - - 2106 90 30 - - - De izoglucozã
     - - - Altele

- - - - 2106 90 51 - - - - De lactozã
- - - - 2106 90 55 - - - - De glucozã sau de maltodextrine
- - - - 2106 90 59 - - - - Altele

       - - Altele
      - - - 2106 90 92 - - - Care nu contin grãsimi din lapte, zaharozã,

izoglucozã, glucozã, amidon, sau fecule sau contin sub 1,5 % grãsimi din lapte,
sub 5 % zaharozã sau izoglucozã, sub 5 % glucozã, amidon sau fecule

- - - - 2106 90 92 40 - - - - Hidrolizati de proteine si autolizati de
drojdie

           - - - - 2106 90 92 60 - - - - Altele".
Potrivit Notelor explicative de la capitolul 21 "Preparate alimentare

diverse" din Normele tehnice de Interpretare a Sistemului Armonizat de
Denumire ]i Codificare a M`rfurilor,

"Note de Capitol.
    1. - Capitolul nu cuprinde:
    a) Amestecurile de legume, de la pozitia nr. 07.12;
    b) Inlocuitorii prajiti de cafea, continand cafea in orice proportie
(pozitia nr. 09.01);
    c) Ceaiul aromatizat (pozitia nr. 09.02);
    d) Condimentele si alte produse de la pozitiile nr. 09.04 pana la
09.10;
    e) Preparatele alimentare, altele decat produsele descrise la pozitia
nr. 21.03 sau 21.04, continand peste 20% din greutate carnati, carnaciori, carne,
organe, sange, peste, crustacee, moluste, alte nevertebrate acvatice sau o
combinatie din aceste produse (Capitolul 16);
    f) Drojdiile conditionate ca medicamente si celelalte produse de la
pozitia nr. 30.03 sau 30.04;
    g) Enzimele preparate de la pozitia nr. 35.07.
    2. - Extractele de inlocuitori mentionati la Nota 1b) de mai sus, se
incadreaza la pozitia nr. 21.01.
    3. - In sensul prevederilor pozitiei nr. 21.04, prin expresia preparate
alimentare compuse omogenizate se intelege, preparatele constituite dintr-un
amestec fin omogenizat, din mai multe substante de baza, cum sunt: carne, peste,
legume, fructe, conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, ca produse
alimentare pentru copii sau in scopuri dietetice, in recipiente cu un continut de
maximum 250 g. Pentru aplicarea acestei definitii, se va face abstractie de
diversele ingrediente adaugate amestecului, in cantitati mici pentru
condimentare, conservare sau alte scopuri. Asemenea preparate pot contine o
cantitate mica de fragmente vizibile.

[...]
21.06 - Preparate alimentare nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte

    2106.10 - Concentrate de proteine si substante proteice texturate
    2106.90 - Altele
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    Cu conditia ca ele sa nu fie reluate in alte pozitii din Nomenclatura,
pozitia cuprinde:
    A) Preparatele destinate a fi utilizate fie ca atare, fie dupa tratare
(dizolvare sau oprire in apa sau lapte etc.) in alimentatia umana.
    B) Preparatele compuse in intregime sau partial din substante
alimentare folosite in prepararea bauturilor sau alimentelor pentru consumul
uman. Sunt in special clasificate aici cele care constau din amestecuri de produse
chimice (acizi organici, saruri de calciu etc.) si de substante alimentare (de
exemplu faina, zahar, lapte praf) in vederea incorporarii in preparatele
alimentare, fie ca si componente ale acestor preparate, fie pentru a imbunatati
unele dintre caracteristicile lor (prezentare, conservare etc.) (vezi Consideratiile
generale de la Capitolul 38).
    Totusi, pozitia nu cuprinde, preparatele enzimatice care contin
substante alimentare (agenti de fragezire a carnii care constau din enzime
proteolitice cu dextroza adaugata sau alte substante alimentare, de exemplu).
Aceste preparate sunt cuprinse la pozitia nr. 35.07, presupunand ca nu sunt
cuprinse la o pozitie mai specifica in Nomenclatura.
    Sunt in special clasificate aici:
    1) Pudrele pentru prepararea budincilor, cremelor, inghetatelor,
dulciurilor, jeleurilor si preparatelor similare, cu sau fara zahar.
    Pudrele pe baza de faina, amidon, fecule, extracte de malt sau de
produse de la pozitia 04.01 pana la 04.04, (chiar continand cacao), se clasifica la
pozitia nr. 18.06 sau 19.01, in functie de continutul de cacao (vezi Consideratiile
generale de la Capitolul 19). Celelalte pudre se clasifica la pozitia nr. 18.06 daca
contin cacao. Pudrele care au caracter de indulcitor colorat si aromatizat, folosite
pentru prepararea limonadelor sau a bauturilor similare, sunt cuprinse la pozitia
nr. 17.01 sau 17.02 dupa cum este cazul.
    2) Pudra aromatizata pentru prepararea bauturilor (pudra zisa Coco),
indulcita sau nu, pe baza de hidrogenocarbonat de sodiu si glicirizina sau extract
de lemn dulce.
    3) Preparatele pe baza de unt sau alte materii grase din lapte,
utilizate in special la produsele de brutarie.
    4) Pastele pe baza de zahar, continand substante grase adaugate
intr-o proportie relativ mare si uneori lapte sau arahide, nepotrivite pentru
transformarea direct in dulciuri, dar folosite pentru umpluturi sau garnituri de
ciocolata, biscuiti, fursecuri, prajituri etc.
    5) Preparatele alimentare constand in miere naturala imbogatita cu
laptisor de matca.
    6) Hidrolizate de proteine care constau in special dintr-un amestec
de amino-acizi si clorura de sodiu, destinati a fi incorporati, de exemplu, pentru a
conferi gust preparatelor alimentare; concentratele de proteine obtinute prin
eliminarea anumitor constituenti din faina degresata de soia, folosite pentru
imbogatirea cu proteine a preparatelor alimentare; faina de soia si alte substante
proteice, texturate. Totusi, pozitia exclude faina netexturata de boabe de soia
degresate si, chiar in cazul in care este utilizabila pentru alimentatia umana
(pozitia nr. 23.04) si izolatii din proteine (pozitia nr. 35.04).
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    7) Preparatele compuse alcoolice sau nealcoolice (altele decat pe
baza de substante odoriferante) de tipul celor folosite pentru fabricarea diverselor
bauturi nealcoolice sau alcoolice. Aceste preparate pot fi obtinute adaugand
extractelor vegetale de la pozitia 13.02 substante diverse cum ar fi acid lactic,
acid tartric, acid citric, acid fosforic, agenti de conservare, produse tensioactive,
suc de fructe etc. Aceste preparate contin toti sau o parte dintre ingredientii
aromatizanti care caracterizeaza bautura data. In consecinta, bautura respectiva
poate fi in general, obtinuta prin simpla diluare in apa, vin sau alcool, cu sau fara
adaugare in special de zahar sau bioxid de carbon pentru consum casnic. Unele
dintre aceste produse sunt preparate special pentru consum casnic; ele sunt
utilizate in mod frecvent in industrie pentru a evita transporturile inutile a unor
mari cantitati de apa, alcool etc. In starea in care sunt prezentate, aceste preparate
nu sunt consumabile direct ca bauturi, ceea ce le distinge de bauturile de la
Capitolul 22.
    Pozitia exclude preparatele de felul celor utilizate pentru fabricarea
de bauturi pe baza uneia sau a mai multor substante odoriferante (pozitia nr.
33.02).
    8) Comprimatele pentru uz alimentar, pe baza de parfumuri naturale
sau artificiale (de exemplu vanilina).
    9) Bomboanele, gumele si produsele similare (pentru diabetici mai
ales) care contin agenti indulcitori sintetici (sorbitol) in loc de zahar.
    10) Preparatele (de exemplu comprimate) compuse din zaharina si o
substanta alimentara - cum ar fi lactoza - folosite ca indulcitori.
    11) Autolizatii de drojdie si alte extracte de drojdie, produse
obtinute prin hidrolizarea drojdiei.
    Aceste produse nu pot provoca fermentare si au o inalta valoare
proteica. Sunt folosite mai ales in industria alimentara (de exemplu pentru
prepararea anumitor condimente).
    12) Preparatele compuse pentru fabricarea limonadelor sau altor
bauturi constituite de exemplu din:
    - siropuri aromatizate sau colorate, care sunt solutii de zahar cu
adaosuri de substante naturale sau artificiale destinate a le conferi in special
gustul anumite fructe sau plante (zmeura, coacaze, mure, lamaie, menta etc.) cu
adaos sau fara de acid citric si agenti de conservare;
    - sirop la care s-a adaugat pentru aromatizare, un preparat compus
cuprins la aceasta pozitie (vezi paragraful 7) de mai sus) continand in special fie
extract de cola si acid citric, colorat cu zahar caramelizat, fie acid citric si uleiuri
esentiale de fructe (de exemplu lamaie ori portocala);
    - sirop la care s-a adaugat pentru aromatizare, sucuri de fructe cu
adaos de constituenti si in special acid citric, uleiuri esentiale din fructe etc. in
asemenea cantitati incat echilibrul de componente din sucul de fructe, natural,
este clar tulburat.
    - suc de fructe, concentrat cu adaos de acid citric (intr-o proportie
care ii confera un continut total de acid net superior sucului natural sucului
natural), uleiuri esentiale de fructe, indulcitori artificiali etc.
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    Aceste preparate sunt destinate a fi consumate ca bauturi dupa o
diluare simpla in apa sau dupa un tratament complementar. Anumite preparate de
acest fel se adauga la alte preparate alimentare.
    13) Amestecurile de extract de ginseng cu alte substante (de
exemplu lactoza sau glucoza) folosite pentru prepararea "ceaiului" sau bauturii
de ginseng.
    14) Produsele constand dintr-un amestec de plante sau parti de
plante, seminte sau fructe de diferite specii sau de plante sau parti de plante,
seminte sau fructe de la una sau mai multe specii diferite, amestecate cu alte
substante (de exemplu unul sau mai multe extracte de plante), care nu sunt
consumate ca atare, dar sunt de tipul folosit pentru a prepara infuzii de ierburi
sau tizane (de exemplu care au proprietati laxative, purgative, diuretice,
carminative), inclusiv produsele care contribuie la starea de sanatate generala
buna.
    Totusi aceasta pozitie nu cuprinde produsele la care o infuzie
constituie o doza terapeutica sau profilactica a unui ingredient activ, specific
unei boli particulare (pozitia nr. 30.03 sau 30.04).
    Pozitia exclude de asemenea, produsele clasificate la pozitia nr.
08.13 sau Capitolul 9.
    15) Amestecurile constand din plante, parti de plante, seminte sau
fructe (intregi, taiate, pisate, facute pudra) ale unor specii ce se clasifica la
diferite Capitole (de exemplu Capitolul 7, 9, 11, 12) sau ale diferitelor specii
cuprinse la pozitia nr. 12.11, care nu sunt destinate a fi consumate ca atare, dar
sunt de tipurile folosite fie direct pentru aromatizarea bauturilor, fie pentru
prepararea extractelor in vederea fabricarii bauturilor.
    Totusi, sunt excluse produsele de acest tip, al caror caracter esential
este dat de speciile de la Capitolul 9, care le contin (Capitolul 9).

16) Preparatele, denumite adesea complemente alimentare, pe baza
de extracte de plante, concentrate de fructe, miere, fructoza, etc. si cu adaos de
vitamine si uneori mici cantitati de compusi de fier. Aceste preparate sunt adesea
prezentate in ambalaje cu indicarea faptului ca mentin sanatatea generala si
starea de bine. Sunt excluse preparatele similare, care sunt destinate a preveni
sau a trata boli sau afectiuni (pozitia nr. 30.03 sau 30.04).
    Pozitia nu cuprinde preparatele din fructe, nuci sau din alte parti
comestibile din plante de la pozitia 20.08 atata timp cat caracterul esential al
acestor preparate le este conferit de catre aceste fructe, nuci sau alte parti
comestibile de plante (pozitia nr. 20.08)".

Av@nd [n vedere modul de prezentare la v`muire a m`rfurilor
importate precum ]i cele [nscrise [n Certificatele de Notificare eliberate de
Institutul de Bioresurse Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii,
P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale, organele vamale au re\inut c` sunt aplicabile
dispozi\iile Regulilor Generale de Interpretare a Sistemului Armonizat de
Denumire ]i Codificare a M`rfurilor, respectiv Regula nr.1 ]i nr.3 b), situa\ie [n
care [ncadrarea corect` a produselor importate de S.c. x s.r.l., este la pozi\ia
tarifar` 0109000000 - Miere de albine - pentru care este prev`zut` o tax` vamal`
de 17,3%.
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Potrivit Nomenclaturii TARIC, pozi\ia tarifar` 0409 se refer` la
"Miere natural`" iar, potrivit Notelor explicative de la capitolul 04 "Lapte ]i
produse lactate; Ou` de p`s`ri; Miere natural`; Produse comestibile de origine
animal`, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte" din Normele tehnice de
Interpretare a Sistemului Armonizat de Denumire ]i Codificare a M`rfurilor, la
notele de subpozi\ia 04.09 - Miere Natural`, se prevede:

"Pozitia cuprinde mierea de albine (Apis mellifera) sau de alte
insecte, centrifugata, in fagure sau continand bucati de fagure, fara adaos de
zahar sau de alte substante. Diversele tipuri de miere pot fi denumite in
functie de floarea din care provin, de originea lor sau chiar de culoare.

Inlocuitorii de miere si amestecurile de miere naturala cu inlocuitori
de miere se clasifica la pozitia nr. 17.02".

{n spe\` se re\ine c`, potrivit celor consemnate [n cuprinsul
Procesului verbal de control nr..../05.04.2011, organele vamale au avut [n vedere
Avizul adresat importatorilor privind importurile [n Comunitate de produse cu
con\inut ridicat de zah`r, publicat [n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C
nr.265/07.11.2007, potrivit c`ruia "exist` [ndoieli [ntemeiate cu privire la
originea produselor cu con\inut ridicat de zah`r", precum ]i m`sura dispus` prin
acela]i aviz "operatorii comunitari care declar` ]i/sau prezint` documente
justificative atest@nd originea produselor men\ionate anterior sunt invita\i s` ia
toate m`surile de precau\ie necesare, [ntruc@t punerea [n liber` circula\ie a
bunurilor respective poate genera o datorie vamal` ]i poate conduce la fraud`
[mpotriva intereselor financiare ale Comunit`\ii".

Totodat`, potrivit procesului verbal de control, elementele care au
format convingerea organelor vamale c` pentru bunurile importate, [ncadrarea la
pozi\ia tarifar` 2106.9092.60 este eronat`, sunt urm`toarele:

- produsele [n cauz` sunt produse amestecate compuse din materii
diferite sub form` de past`, comercializate [n flacoane de sticl`, excep\ie f`c@nd
produsul IMUNARC FORTE (0% miere de albine) care este comercializat [n
cutie de carton cu 10 capsule/blister ]i care nu au propriet`\i de prevenire, tratare
sau vindecare a unor boli;

- caracterul esen\ial al acestor m`rfuri este dat de con\inutul de
miere de albine care are o pondere cuprins` [ntre 72% - 86,4% (defalcarea pe
fiecare produs [n parte fiind prezentat` [n anexa nr.1 la procesul verbal de
control, la rubrica "con\inut de zah`r").

Fa\` de motiva\iile organelor vamale, se re\ine c` Avizul adresat
importatorilor privind importurile [n Comunitate de produse cu con\inut ridicat
de zah`r, publicat [n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C
nr.265/07.11.2007, se refer` la suspiciunile existente cu privire la originea
produselor cu con\inut ridicat de zah`r, importate [n Comunitate, [n spe\` fiind
vorba de produse cu con\inut ridicat de miere de albine, din constat`rile
organelor de control ]i din analiza documentelor existente la dosarul cauzei
nerezult@nd c` produsele importate de S.c. x s.r.l., au [n compozi\ie cantit`\i de
zah`r.

{n cuprinsul procesului verbal de control, anterior men\ionat,
organele vamale au mai re\inut faptul c`, "Conform TARIC, produsele care se
[ncadreaz` la pozi\iile tarifare mai sus men\ionate, sunt considerate produse
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agricole, iar taxele vamale se calculeaz` pe baza codului meursing. Codurile
meursing se folosesc la calculul datoriei vamale pentru anumite m`rfuri care pot
avea [n compzi\ie: gr`simi din lapte, amidon, zah`r/zah`r invertit/izoglucoz`.
Aceste informa\ii se reg`sesc [n documentele care [nso\esc marfa".

Din analiza acestei constat`ri, nu rezult` influen\a pe care aceasta o
are asupra incadr`rii produselor la una din pozi\iile tarifare [n cauz`, [ntruc@t:
 - organele de control se refer` la produsele [ncadrate la pozi\ia
tarifar` 2106.9092.60;

- codurile meursing la care se face referire se folosesc, potrivit
Instruc\iunilor privind utilizarea codurilor meursing [n baza de date Taric - RO,
"la calculul datoriei vamale pentru anumite mãrfuri care pot avea în compozi\ie:
grãsimi din lapte; proteine din lapte; amidon - fecule / glucozã; zaharozã / zahãr
invertit / izoglucozã". Potrivit instruc\iunilor "Declarantul trebuie sã cunoascã
con\inutul, în procente pentru: grãsimile din lapte, proteinele din lapte, amidonul
- fecule/glucoza sau zaharoza/zahãrul invertit / izoglucoza din compozitia mãrfii,
pentru care urmeazã sã se completeze documentul administrativ unic. Aceste
informa\ii se regãsesc în documentele care înso\esc mãrfa, de exemplu, pot fi
con\inute în buletinul de analizã".

- din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, respectiv a
Certificatelor de Notificare eliberate de c`tre Institutul de Bioresurse Alimentare,
nu rezult` c` produsele importate de societate ar avea [n compozi\ie asemenea
elemente, contrar celor re\inute de organele de control;

- la control, s-a stabilit procentul de\inut de mierea de albine [n
con\inutul produselor ]i nu procente de grãsimi din lapte, proteine din lapte,
amidon - fecule/glucoza sau zaharoza/zahãr invertit / izoglucoza ;

- potrivit  Codului Taric la pozi\ia tarifar` 2106.9092.60 se
[ncadreaz` alte produse "Care nu contin grãsimi din lapte, zaharozã, izoglucozã,
glucozã, amidon, sau fecule sau contin sub 1,5 % grãsimi din lapte, sub 5 %
zaharozã sau izoglucozã, sub 5 % glucozã, amidon sau fecule", ceea ce conduce
la concluzia c`, nu toate produsele care se [ncadreaz` la aceast` pozi\ie tarifar`
sunt produse pentru care la calculul datoriei vamale se folosesc codurile
meursing;

- prin urmare, [n ambele situa\ii, a existen\ei [ntr-un anumit procent
sau, a inexisten\ei [n con\inutul produselor a unor cantit`\i de lapte, zaharozã,
izoglucozã, glucozã, amidon, sau fecule, produsele [n cauz` ar putea fi [ncadrate,
din acest punct de vedere, la pozi\ia tarifar` 2106.9092.60.

{n ceea ce prive]te [ncadrarea produselor importate la pozi\ia
tarifar` 0409 "Miere natural`", se re\ine c` organele vamale nu au analizat dac`
aceast` clasificare este [n concordan\a cu textul notelor explicative a acestei
pozi\ii, potrivit c`rora "Pozitia cuprinde mierea de albine (Apis mellifera) sau de
alte insecte, centrifugata, in fagure sau continand bucati de fagure, fara adaos de
zahar sau de alte substante. Diversele tipuri de miere pot fi denumite in functie
de floarea din care provin, de originea lor sau chiar de culoare".

A]a cum rezult` din Certificatele de Notificare, produsele [n cauz`
sunt produse amestecate, sub form` de past`, cu un con\inut ridicat de miere de
albine, care potrivit constat`rilor organelor de control au pondere cuprins` [ntre

15



72% - 86,4%, [ns` pozi\ia tarifar` 0409 se refer` la mierea natural` f`r` adaos de
zah`r sau de alte substan\e.

Av@nd [n vedere cele anterior men\ionate, precum ]i temeiurile
legale anterior citate se re\ine c` organul de solu\ionare a contesta\iilor nu se
poate pronun\a cu privire la posibilitatea extinderii ariei de cuprindere a pozi\iei
tarifare 0409 "Miere natural`", [n scopul de a include [n ea produsele importate
de societate, prin aplicarea regulii 3 b) de interpretare a Nomenclaturii
Combinate.

Totodat`, se re\ine c`, [n lipsa unor documente din care s` rezulte
existen\a, [ntr-un anumit procent sau inexisten\a [n con\inutul produselor a unor
cantit`\i de grãsimi din lapte, zaharozã, izoglucozã, glucozã, amidon, sau fecule,
organul de solu\ionare nu se poate pronun\a cu privire la legalitatea [ncadr`rii
acestora la pozi\ia tarifar` 21.06.9092.60.

Prin urmare, în cauză sunt incidente prevederile art.216 alin.(3) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora "Prin
decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în
care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în
vedere strict considerentele deciziei de solutionare", coroborate cu dispozitiile
pct.11.5, 11.6 si 11.7 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate
prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
2137/2011, care stipuleaza:

„11.5. În situatia în care se pronunta o solutie de desfiintare totala
sau partiala a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai
motivele care au condus la desfiintare. 

11.6. Decizia de desfiintare va fi pusa în executare în termen de 30
de zile de la data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si
acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru
calculul accesoriilor aferente. 

11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform
considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului
sume mai mari decât cele din actul desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit
legii.”

În consecinta, având în vedere cele prezentate si prevederile legale
anterior citate, urmeaza a fi desfiintata Decizia pentru regularizarea situa\iei
privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../06.04.2011,
urmând ca, în conformitate cu dispozitiile art.102.5 din Normele metodologice
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.1050/2004, respectiv ale pct.11.6
si pct.11.7 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate
prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr.2137/2011, o alta echipa de control decât cea care a încheiat actul contestat sa
procedeze la o noua verificare, vizând aceeasi suma si perioada, având în vedere
prevederile legale incidente situaŃiei de fapt ce va fi constatată, cele retinute în
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prezenta decizie, argumentele petentei aduse în sustinerea contestatiei cât si toate
documentele relevante în vederea clarificarii starii de fapt.

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` , se

DECIDE

Desfiintarea Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../06.04.2011, pentru
suma totală de ... lei, compus` din:

-   ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-  ... lei reprezentând dob@nzi/major`ri de [nt@rziere aferente taxelor

vamale;
-   ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere aferente taxelor

vamale;
-   ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
-    ... lei reprezent@nd dob@nzi/major`ri de [nt@rziere aferente taxei

pe valoarea ad`ugat`;
-  ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere aferente taxei pe

valoarea ad`ugat`, 
urmând ca organele de inspecŃie fiscala, printr-o alta echipa decât

cea care a întocmit decizia de impunere contestata, sa procedeze la o noua
verificare, Ńinând cont de prevederile legale aplicabile în speŃa, considerentele
prezentei decizii de soluŃionare a contestaŃiei şi susŃinerile petentei.

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.
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