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La 20 octombrie 2005 s-au luat in examinare recursurile declarate de
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� prin Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Cluj, precum �i de Autoritatea Na�ional� a V�milor
prin Direc�ia Regional� Vamal� Cluj împotriva sentin�ei civile nr.70
din 10 februarie 2005 a Cur�ii de Apel Cluj - Sec�ia comercial�, de
contencios administrativ �i fiscal.
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de �edin�� din data de
20 octombrie 2005, iar pronun�area deciziei s-a amânat la 31
octombrie 2005, la 3 noiembrie 2005, apoi la 14 noiembrie 2005.
CURTEA
Asupra recursului de fa��;
Din examinarea lucr�rilor din dosar, constat� urm�toarele: 
Prin sentin�a civil� nr.70 din 10 februarie 2005, Curtea de Apel Cluj -
Sec�ia comercial�, de contencios administrativ �i fiscal a admis
ac�iunea reclamantei S.C. „Terapia" SA Cluj Napoca formulat� în
contradictoriu cu Ministerul Finan�elor Publice -Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� �i cu Autoritatea Na�ional� a V�milor prin
Direc�ia Regional� Vamal� Cluj. a anulat decizia   nr.281   din   
14.09.2004   �i   procesul   verbal   de   control nr. 10422 din
16.06.2004 întocmite de autorit��ile publice pârâta �i a exonerat pe
reclamant� de plata sumei de 6.655.401.785 lei reprezentând taxe
vamale, T.V.A., major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere.
Pentru a hot�rî astfel, instan�a a re�inut, în esen��, c� actele vamale
�i administrativ-fiscale atacate sunt nelegale întrucât prin ele au fost
stabilite în sarcina reclamantei obliga�ii bugetare cu ignorarea
dispozi�iilor legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunilor de import
verificate �i cu înc�lcarea prevederilor Ordinului Ministerului
Finan�elor nr.963 din 12.05.1998 pentru aprobarea listei produselor
din import scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� �i a listei produselor
provenite din import, supuse cotei de 11% TVA, pe pozi�ii tarifare
corespunz�toare Tarifului vamal de import al României.



Împotriva sentin�ei au declarat recurs Ministerul Finan�elor Publice -
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� prin Direc�ia General� a
Finan�elor Publice a jude�ului Cluj �i Autoritatea Na�ional� a V�milor
prin Direc�ia Regional� Vamal� Cluj, criticând-o pentru netemeinicie
�i nelegalitate, conform art.304 pct.7, 9 �i 10 �i art.3041 din Codul de
procedur� civil�.
Astfel, prin motivele de recurs formulate de primul recurent, se
sus�ine c� hot�rârea instan�ei de fond este nelegal� pentru c� a fost
dat� cu aplicarea gre�it� a Regulii generale de interpretare nr. 1 a
Notei 1 d) din Capitolul 30 �i a Notei 3 din Capitolul 33, Anexa 1, la
Decizia nr.2008/2001, privind punerea în aplicare a prevederilor
Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului
Aromatizat din cadrul Organiza�iei Mondiale a V�milor, potrivit c�rora,
produsul importat de reclamant� în perioada 16.06.1999 - 12.09.2000
denumit comercial „Nizoral �ampon" se încadreaz� la codul tarifar
33.05.10.90 în raport de care, în mod corect, organele vamale au
stabilit în sarcina reclamantei obliga�ii bugetare suplimentare.
Se mai sus�ine, totodat�, c� emiterea de c�tre Ministerul S�n�t��ii a
certificatului �i autoriza�iei de punere pe pia�� a produsului men�ionat,
precum �i invocarea Nomenclatorului medicamentelor �i  produselor
biologice  de  uz  uman  emis  de acela�i minister, sunt str�ine, deci
irelevante, pentru cauz� �i, ca atare, nu pot justifica solu�ia dat� de
instan�a de judecat�.
Recursul declarat de Autoritatea Na�ional� a V�milor prin Direc�ia
Regional� Vamal� Cluj, con�ine �i el criticile mai sus ar�tate
referitoare la încadrarea tarifar� a produsului importat la care se
adaug� sus�inerea potrivit c�reia instan�a nu s-a pronun�at prin
dispozitiv asupra excep�iei de inadmisibilitate a cap�tului de cerere
privind dobânzile aferente taxelor vamale, petit nemotivat de
reclamant� în contesta�ia administrativ� prealabil�, precum �i
aprecierea c�, la data depunerii declara�iilor vamale de import,
reclamanta era aceea care avea obliga�ia de a declara corect
m�rfurile importate (în spe�� codul tarifar 33.05.10.10) �i cum nu a
facut-o este obligat� s� pl�teasc� dobânzile �i penalit��ile aferente.
Examinând sentin�a în raport cu criticile formulate, probele
administrate �i dispozi�iile legale aplicabile în cauz�, Curtea constat�
c� este legal� �i temeinic�, iar recursurile nefondate pentru motivele
ce vor fi ar�tate în continuare.
Din actele dosarului rezult� c� în anul 2004, inspectori de specialitate
din cadrul Direc�iei Regionale Vamale Cluj au efectuat un control
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vamal ulterior constatând c� importurile de „�ampon Nizoral" f�cut de
reclamant� în perioada 16.06.1999 - 12.09.2000 au beneficiat de
taxe vamale reduse, potrivit O.M.F. nr.963 din 12.05.1998 urmare
încadr�rii produsului la pozi�ia tarifar� 30.04.90.19 - „Alte
medicamente condi�ionate pentru vânzarea cu am�nuntul", în loc de
33.05.10.00 - „�ampon con�inând 2% Ketoconazol.
In consecin��, organele de control vamal au procedat la recalcularea
drepturilor vamale datorate de reclamant�, suma stabilit� fiind de
2.053.879.592 lei (tax� vamal� - 1.272.447.533 lei �i tax� pe
valoarea ad�ugat� - 781.432.058). Totodat�, pentru neplata în
termen a acestei diferen�e s-au calculat dobânzi �i major�ri de
întârziere totalizând, la data înregistr�rii actului de control -
16.06.2004 - suma de 4.262.632.059 lei.
Contesta�ia administrativ� formulat� împotriva procesului-verbal de
control ulterior a fost respins� prin decizia nr.281 din 14.09.2004 a
Direc�iei generale de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul
Ministerului finan�elor Publice - A.N.A.f. ca neîntemeiat� în ce
prive�te datoria vamal� �i ca nemotivat� în privin�a dobânzilor �i
penalit��ilor de întârziere mai sus men�ionate.
Solu�ia organului administrativ jurisdic�ional a fost motivat� în drept
pe dispozi�iile art.72 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al
României, Regula general� nr. 1 din anexa la Legea nr.98/1996
pentru aderarea României la Conven�ia Interna�ional� a Sistemului
armonizat de descriere �i codificare a m�rfurilor, încheiat la Bruxelles
la 14 iunie 1983 la care România este parte, pe Anexa 1 la Decizia
nr.2008/2001 a Direc�iei Generale a V�milor privind punerea în
aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare emise de
Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organiza�iei Mondiale a
V�milor, în ce prive�te încadrarea tarifar� corect� a produsului în
discu�ie �i pe dispozi�iile art. 175 lit.c) din O.G. nr.92 din 22.12.2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în privin�a dobânzilor
�i major�rilor de întârziere.
Art.72 din Legea nr. 141/1997 prevede c� „Regulile generale �i
notele explicative de interpretare a nomenclaturii m�rfurilor prev�zute
în tariful vamal de import al României sunt cele din Conven�ia
Interna�ional� a Sistemului armonizat de deservire �i codificare a
m�rfurilor, încheiat la Bruxelles la 14 iunie 1983 la care România este
parte".
Enun�ul titlulurilor, sec�iunilor, capitolelor sau subcapitolelor din
Conven�ie este considerat, potrivit Regulii generale nr. 1 din Anexa la
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Legea nr.98/1996 „ca având numai o valoare indicativ�. încadrarea
m�rfii considerându-se legal determinat� atunci când este în
concordan�� cu textul pozi�iilor �i al notelor din sec�iuni �i din capitole
�i atunci când nu sunt contrare termenilor utiliza�i în acele pozi�ii �i
note".
Sesizat� pentru exercitarea controlului de legalitate al deciziei emise
de organul administrativ jurisdic�ional din cadrul Ministerului
Finan�elor Publice - A.N.A.F., decizia prin care s-a respins contesta�ia
reclamantei �i s-a men�inut procesul-verbal de control ulterior al
organelor vamale, instan�a de con lene ios administrativ a constatat
c� încadrarea tarifar� a produsului importat la pozi�ia tarifar�
30.04.90.19 - „Alte medicamente condi�ionate   pentru   vânzarea   cu
  amânuntul   a   fost.   la   data importului, cea legal�, în raport chiar
cu dispozi�iile invocate de organele de control �i de contencios fiscal.
Aceasta întrucât, pe de o parte, �amponul Nizoral este fabricat pe
principiul medicamentelor, are la baz� substan�a activ� Ketoconazol,
a fost considerat de c�tre exportatorul belgian înc� din 1997 ca
f�când parte din categoria „altor medicamente" �i încadrat ca atare în
Capitolul 30, pozi�ia 04, codul 90, pentru importul �i distribu�ia pe
pia�a româneasc� a necesitat licen�e avizate de Ministerul S�n�t��ii �i
autoriza�ii emise de acest minister, iar organele vamale au dat liberul
de vam� validând astfel încadrarea tarifar� din declara�iile vamale de
import.
Pe de alt� parte, aceea�i instan�� a constatat c� produsul în discu�ie
nu putea fi încadrat tarifar la Capitolul 33, cum sus�in organele
vamale �i fiscale deoarece la acest capitol sunt încadrate „uleiurile
esen�iale �i rezinoide; produsele preparate de parfumerie sau toalet�
pentru îngrijirea p�rului", între care „�ampoane la codul 33.05.10, cu
men�iunea c� potrivit notelor explicative de la aceast� pozi�ie în
categoria �ampoanelor intr� preparatele care con�in s�punuri �i al�i
agen�i organici de suprafa�� �i alte �ampoane.
JEste adev�rat c� prin Decizia nr.2008.din 4 decembrie 2001 emis�
de �eful Agen�iei Na�ionale a V�milor (fost� Direc�ia General� a
V�milor) s-a prev�zut în Anexa nr.l c� „�amponul con�inând 2%
Ketoconazol" se încadreaz� la pozi�ia tarifar� 30.05.10.
Dar aceast� încadrare se aplic� de c�tre autoritatea vamal�,
„începând cu data de 1 ianuarie 2002" cum se prevede în mod
expres în art.2 din Decizia nr.2008/2001 dat� în temeiul H.G. nr.l
142/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului
Vamal al României.
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Chiar dac� Comitetul Sistemului Armonizat a decis anterior
încadrarea produsului în discu�ie, astfel cum a fost actualizat� prin
Decizia D.G.V. nr.2008 din 4 decembrie 2001, ea nu putea fi aplicat�
pe teritoriul României întrucât potrivit art. 16 alin.4 din Conven�ia de
la Bruxelles (ratificat� de România la 23.09.1966), an.104 din II.G.
nr.l 1 14/2001 �i art.3 din Decizia nr.l6/2000 a directorului general al
Direc�iei Generale a V�milor, aducerile la zi elaborate   de   Comitetul
  Sistemului   armonizat   �i   aprobate   de Consiliul de Cooperare
Vamal� se vor utiliza în baza deciziilor directorului general al D.G.V.,
care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Or, Decizia nr.2008 din 4.12.2001, invocat� de recuren�i privind
punerea în aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare
emise de Comitetul Sistemului armonizat �i aprobate de Consiliul de
Cooperare Vamal� se vor utiliza în baza deciziilor directorului general
al Direc�iei Generale a V�milor, care vor fi publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Or, Decizia nr.2008 din 4 decembrie 2001, invocat� de recuren�i,
privind punerea în aplicare a prevederilor Culegerii de avize de
clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul
organiza�iei Mondiale a V�milor, actualizat� prin aducerea la zi nr.
1-29, care în Anex� încadreaz� „�amponul con�inând 2%
Ketoconazol în codul tarifar 33.05.10" se aplic�, a�a cum prevede în
mod expres art.2 din decizie „începând cu data de 1 ianuarie 2002".
A�a fiind, instan�a de fond, f�când aplicarea art.15 alin.2 din
Constitu�ie a constatat în mod corect c� actul administrativ cu
caracter normativ mai sus men�ionat nu are putere retroactiv�, deci
nu este aplicabil importurilor efectuate de reclamant� în perioada
16.09.1999- 12.09.2000.
In ce prive�te critica referitoare la nepronun�area instan�ei asupra
excep�iei de inadmisibilitate a cap�tului de cerere având ca obiect
plata dobânzilor, penalit��ilor �i major�rilor de întârziere. Curtea
constat� c� este nefondat�.
Chiar dac� în hot�rârea recurat� nu s-a men�ionat expres
respingerea excep�iei din considerente �i din dispozitiv, rezult� c�
aceasta este solu�ia avut� în vedere de instanta.
Astfel, instan�a a re�inut în mod corect c� major�rile, dobânzile �i
penalit��ile de întârziere „urmeaz� soarta debitului principal potrivit
principiului accesorium sequitur principale, în sensul c� anularea
datoriei vamale �i T.V.A. aferent�, atrage �i anularea accesoriilor pe
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care organele vamale le-au calculat pentru întârzierea la plata unui
debit ce s-a considerat ulterior c� nu era datorat'.
Nici sus�inerea c� hot�rârea recurat� ar con�ine motive str�ine de
natura pricinii nu este întemeiat�. Certificatul de înregistrare
nr.IM/38268/1993 emis de Ministerul S�n�t��ii, autoriza�ia de punere
pe pia�� emis� de Agen�ia Na�ional� a Medicamentului la 18.12.2000
�i licen�ele de import nr.2/1999 �i nr. 170/2000 avizate de Ministerul
S�n�t��ii, la care face trimitere recurenta Agen�ia Na�ional� a
V�milor, au fost evocate în considerentele sentin�ei în mod justificat,
respectivele acte constituind temeiuri pe baza c�rora reclamanta a
înscris codul tarifar în declara�iile de import al produsului „�ampon
Nizoral".
A�a fiind, în raport cu cele anterior prezentate, se constat� c�
sentin�a atacat� este legal� �i temeinic� , iar recursurile nefondate,
urmând a fi respinse.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge recursurile declarate de Agen�ia Na�ional� de Administrare
Fiscal� prin Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cluj. precum �i de
Autoritatea Na�ional� a V�milor prin Direc�ia Regional� Vamal� Cluj
împotriva sentin�ei civile nr.70 din 10 februarie 2005 a Cur�ii de Apel
Cluj - Sec�ia comercial�, de contencios administrativ �i fiscal, ca
nefondate.       ,
Pronun�at� In �edin�� public�, ast�zi 14 noiembrie 2005.
JUDEC�TOR, 
Gh. Voiculescu            JUDEC�TOR,         JUDEC�TOR,

Em. Albu A. Vlad
MAGISTRAT ASISTENT,
A. Cojocaru
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