MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
Agentia Natională de Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş
Biroul SoluŃionare ContestaŃii
Târgu Mureş, Mureş
Str. Gheorghe Doja nr. 1-3
Tel/Fax: 0265-261093

DECIZIA nr. 184/2011/.2012

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de c`tre
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], prin adresa
nr..../04.03.2011, [nregistrat` sub nr..../07.03.2011, asupra contesta\iei formulate de
S.C. X S.R.L. din Reghin, jud. Mure], [mpotriva Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../28.01.2011,
comunicat` petentei la data de 02.02.2011 prin ridicarea actului sub semn`tur`.
Contestatia, [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni
Vamale Mure] sub nr..../01.03.2011, a fost depus` [n termenul legal prev`zut la
art.207 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`.
Suma contestat` este de... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,
art.206 ]i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`,
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure], prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii, este
legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.
A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../01.03.2011, petenta invoc` urmãtoarele:
- sesizarea OLAF nr.../01.102010 transmis` de c`tre D.R.A.O.V. Bra]ov
cu nr..../14.12.2010 se bazeaz` pe recomandarea UE de a verifica unele produse dac`
au fost [ncadrate corect ]i nu indic` faptul c` [n mod cert toate acele produse
nominalizate, au fost [ncadrate gre]it;
- pe factura .../22.10.2008 produsele importate sunt precizate ca module
LED ]i convertor, iar la descriere (DESCRIPTION OF GOODS) sunt men\ionate ca
LED (light-emitting diode) module and convertor, adic` diode emi\`toare de lumin` ]i
transformatoare;
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- modulele LED, adic` diodele emi\`toare de lumin` sunt exact ceea ce
apare la pozi\ia 8541.40 adic` dispozitive a c`ror func\ionare se bazeaz` pe varia\ia
restivit`\ii sub influen\a unui c@mp electric, deci ni]te dispozitive a c`ror func\ionare
este bazat` pe propriet`\ile electronice ale unora dintre materiale numite
semiconductori;
- pozi\ia tarifar` 8541.40.10 men\ioneaz` precis: diode emi\`toare de
lumin` inclusiv diodele laser;
- [n TARIC-RO cap.85 din sec\iunea 16 punctul 5 lit.a) ]i lit.b) sunt
descrise explicit lucrurile de mai sus, iar la lit.b) men\ioneaz` circuitele integrate
monolitice [n care elementele circuitului (diode, tranzistori, rezisten\e, capacit`\i,
interconexiuni etc.) sunt create [n interiorul ([n mod esen\ial) ]i la suprafa\a unui
material semiconductor (de exemplu siliciu dopat), form@nd un tot indisociabil;
- pozi\ia tarifar` 9405, se refer` la aparate de iluminat (inclusiv
proiectoarele) ]i p`r\ile lor, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte, ori modulele LED,
diodele emi\`toare de lumin` importate de c`tre S.C. X S.R.L. sunt denumite ]i
cuprinse [n alt` parte, respectiv la pozi\ia tarifar` 8541.40;
- mai mult, la pozi\ia 9405 sunt men\ionate dispozitive electrice clar
descrise ca ]i construc\ie: ansambluri de lumin` electric` pentru ecrane TV plate, cu
anumite numere de leduri ro]ii, albe, lustre, l`mpi, proiectoare etc.;
- singura asem`nare [ntre cele dou` pozi\ii tarifare 9405 ]i 8541 este
cuv@ntul "Altele" diferen\a [ntre ele este c` una are tax` vamal` iar cealalt` nu;
- [ncadrarea tarifar` nu a facut-o S.C. X S.R.L. ci un comisionar vamal
care se presupune c` are ni]te competen\e ]i un aviz, licen\`, autoriza\ie ca s`
func\ioneze, iar profesionalismul lui este verificat, vizat, ]tampilat de biroul vamal;
- S.C. X S.R.L. s-a dovedit de bun` credin\` ]i la momentul importului a
achitat sumele comunicate de c`tre comisionarul vamal ]i vizate de biroul vamal, iar
dac` exist` vreo gre]eal` aceasta este a celor care au f`cut ini\ial [ncadrarea tarifar` ]i
a celor care au verificat ]i vizat opera\iunea;
- declarantul vamal angajat al comisionarului vamal [ntocme]te declara\ia
vamal` ]i stabile]te [ncadrarea tarifar` [n func\ie de documentele care au [nso\it marfa
importat`;
- [n baza documentelor ata]ate coletului, comisionarul vamal a [ncadrat
marfa cu denumirea "module LED (BV-Flex-WP-silicon-W 30 LEDs/50 cm) 600
buc.", la pozi\ia tarifar` 8541.40 - dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv
celule fotovoltaice chiar asamblate [n module sau montate [n panouri; diode
emi\`toare de lumin` - subpozi\ia 8541.4090 - Altele - cu taxa vamala 0%;
- [ncadrarea tarifar` a fost [nscris` de c`tre comisionarul vamal ]i a fost
acceptat` de c`tre biroul vamal, purt@nd viza v`mii. Aceast` [ncadrare este cea corect`
]i just`, codul tarifar 8541.40 prevede clar ]i f`r` echivoc diodele emi\`toare de
lumin` ceea ce S.C. X S.R.L. a importat.
B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior al opera\iunii de
import derulate de S.C. X S.R.L. din Reghin, jud. Mure], [n baza declara\iei vamale
de punere [n liber` circula\ie nr.I .../06.11.2008, prin Procesul verbal de control
nr..../28.01.2011 ]i Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../28.01.2011, organele de specialitate ale
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] au constatat c` marfa cu
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denumirea "MODULE LED", a fost [ncadrat` eronat la pozi\ia tarifar` 8541.40
"Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele fotovoltaice chiar
asamblate [n module sau montate [n panouri; diode emi\atoare de lumin`" - subpozi\ia
85414090 "Altele" - cu tax` vamal` 0%".
Organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu Regula nr.1 ]i nr.6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea I Titlul I din Anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifarã si
statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin Regulamentul (CE) nr.1214/2007
al Comisiei, [ncadrarea corect` a produselor importate de societate este la pozi\ia
tarifar` 9405 - "Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i p`r\ile lor, nedenumite
]i necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte" - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" - cu tax` vamal` 4,7%.
Drept urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../28.01.2011, [n baza
prevederilor art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, [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`), precum ]i major`ri 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\iei vamale de punere [n liber` circula\ie nr.I
.../06.11.2008 ]i a facturii externe .../22.10.2008, S.C. X S.R.L. din Reghin, jud.
Mure], a importat de la societatea Sichuan Blueview Electronics - Optic Tehnology
din China, 600 buc`\i de "Module Led" cu descrierea "Led (light-emitting diode);
Silicon Waterproof, Flexible, White, 12V, 30 LEDs/50 cm".
Potrivit declara\iei vamale de punere [n liber` circula\ie nr.I
.../06.11.2008 marfa cu denumirea "Module Led", a fost [ncadrat` la pozi\ia tarifar`
85414090.
La control s-a constatat c`, S.C. X S.R.L. a [ncadrat eronat marfa
importat` la pozi\ia tarifar` 8541.40 "Dispozitive fotosensibile semiconductoare,
inclusiv celulele fotovoltaice chiar asamblate [n module sau montate [n panouri; diode
emi\atoare de lumin`" - subpozi\ia 85414090 "Altele" - cu tax` vamal` 0%".
Organele vamale au re\inut c`, [n conformitate cu Regula nr.1 ]i nr.6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea I Titlul I din Anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifarã si
statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin Regulamentul (CE) nr.1214/2007
al Comisiei, [ncadrarea corect` a produselor importate de societate este la pozi\ia
tarifar` 9405 - Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele ) ]i p`r\ile lor, nedenumite
]i necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" cu taxa vamal` 4,7%.
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Drept urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../28.01.2011, [n baza
prevederilor art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, [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`), precum ]i major`ri 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:
"(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".
{n acela]i timp, se re\ine c` prin Regulamentul CEE nr. 2658/1987 s-a
instituit o nomenclatur` combinat`, [ntemeiat` pe Sistemul armonizat de denumire ]i
codificare a m`rfurilor instituit prin Conven\ia interna\ional` [ncheiat` la Bruxelles la
14 iunie 1983, care reia pozi\iile ]i subpozi\iile de ]ase cifre din sistemul armonizat,
fiindu-i specifice numai a ]aptea ]i a opta cifr`, care formeaz` subdiviziuni, precum ]i
un tarif integrat al Comunit`\ii denumit TARIC, bazat pe nomenclatura combinat`
(care contine maximum 10 cifre).
Nomenclatura combinat` con\ine 97 capitole (identificate printr-un cod
numeric de doua cifre) grupate [n 21 de sec\iuni. Fiecare capitol con\ine pozi\ii tarifare
(identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare pozi\ie tarifar` poate s`
con\in` subpozi\ii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un
cod numeric de maximum opt cifre [n cazul Nomenclaturii combinate ]i, respectiv, de
maximum 10 cifre [n cazul Nomenclaturii TARIC.
{ncadrarea m`rfurilor [n Nomenclatura combinat` se face conform
regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea
I Titlul I din Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifarã si statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin
Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei, [n vigoare la momentul importului:
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"Clasificarea mãrfurilor în Nomenclatura Combinatã se efectueazã în
conformitate cu urmãtoarele principii:
1. Enun\ul titlurilor sec\iunilor, capitolelor sau subcapitolelor se
considerã ca având numai o valoare orientativã, clasificarea considerându-se legal
determinatã în cazul în care este în conformitate cu textul pozi\iilor ]i notelor de
sec\iuni sau de capitole ]i, în cazul în care nu sunt contrare termenilor utiliza\i în
respectivele pozi\ii ]i note, în conformitate cu urmãtoarele reguli.
[...]
6. Clasificarea mãrfurilor la subpozi\iile unei aceleia]i pozi\ii se
efectueazã, în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi\ii ]i a notelor de
subpozi\ii, precum ]i, mutatismutandis, cu respectarea regulilor anterioare, în\elegând
prin aceasta cã nu pot fi comparate decât subpozi\iile aflate pe acela]i nivel. În sensul
acestei reguli, se utilizeazã ]i notele de sec\iuni ]i capitole corespunzãtoare, cu
excep\ia cazului în care existã dispozi\ii contrare".
Astfel, conform Regulii 1 de interpretare, [ncadrarea m`rfurilor este
considerat` legal determinat` atunci cand este [n concordan\` cu textul pozi\iilor ]i al
notelor de sec\iuni ]i de capitole.
S.C. X S.R.L. a [ncadrat produsele cu denumirea "module led", la pozi\ia
tarifar` 8541.40 "Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele
fotovoltaice chiar asamblate [n module sau montate [n panouri; diode emi\atoare de
lumin`" - subpozi\ia 85414090 "Altele", pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de
0%.
Potrivit Regulamentului (CE) nr.1031/2008 al Comisiei din 19
septembrie 2008 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al
Consiliului privind Nomenclatura tarifarã ]i statisticã ]i Tariful Vamal Comun, pozi\ia
tarifar` 85.41 cuprinde:
"8541 Diode, tranzistori ]i dispozitive similare semiconductoare;
dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate
în module sau montate în panouri; diode emi\ãtoare de luminã; cristale piezoelectrice
montate
[...]
- 8541 40 - Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele
fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emi\ãtoare de
luminã
[...]
- - 8541 40 90 - - Altele".
Potrivit Normelor tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de
denumire si codificare a marfurilor, la nota 5 A de la Capitolul 85, se prevede:
"5.- In sensul pozitiilor nr. 85.41 si 85.42, se considera ca:
A) Diode, tranzistori si dispozitive asemanatoare cu semiconductori,
dispozitivele de aceasta categorie a caror functionare se bazeaza pe variatia
rezistivitatii sub influenta unui camp electric;",
iar la nota A de la subpozi\ia 8541 "Diode, tranzistori ]i dispozitive
similare semiconductoare; dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule
fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emi\ãtoare de
luminã; cristale piezoelectrice montate", se prevede:
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"A. - DIODE, TRANZISTOARE SI DISPOZITIVE SIMILARE CU
SEMICONDUCTORI
Articolele din aceasta grupa sunt definite la Nota 5A) a acestui Capitol.
Este vorba despre dispozitive a caror functionare este bazata pe
proprietatile electronice al unora dintre materialele numite semiconductori.
Aceste materiale se caracterizeaza prin rezistivitatea lor care, la
temperatura mediului, este cuprinsa intre cea a conductorilor (metale) si cea a
izolatorilor. Ele constau in mod special, fie din unele minereuri (galena cristalina de
exemplu), fie din elemente chimice cu valenta 4 (germaniu, siliciu etc.), fie dintr-o
combinatie a elementelor chimice (de exemplu de valenta 3 si de valenta 5; arseniura
de galiu, antimoniura de indiu etc.).
Cele care constau dintr-un element chimic au valenta 4 sunt in general
monocristaline. Nu sunt utilizate in starea aceasta ci dupa ce au fost foarte usor dopate,
intr-o proportie exprimata in parti pe milion, cu ajutorul unei impuritati determinate
(dopant).
Pentru un element de valenta 4, impuritatea poate sa constea fie dintr-un
element de valenta 5 (fosfor, arsenic, antimoniu etc.), fie dintr-un element cu valenta 3
(bor, aluminiu, galiu, indiu etc.). In primul caz, se obtine un semiconductor de tipul N,
caracterizat printr-un exces de electroni (cu sarcina negativa) in cel de al doilea caz, un
semiconductor de tipul P care se caracterizeaza printr-o lipsa de electroni, adica cu
predominanta golurilor (cu sarcina pozitiva).
Materialele semiconductoare care rezulta din asocierea elementelor
chimice de valenta 3 si a elementelor de valenta 5 sunt de asemenea dopate.
In ceea ce priveste materialele semiconductoare care constau din unele
minereuri, impuritatile pe care le contin in mod natural tin loc de dopanti.
Dispozitivele cu semiconductori ce apartin prezentului grup au in general
una sau mai multe jonctiuni intre materiile semiconductoare de tipul P si de tipul N.
Printre aceste dispozitive, se pot mentiona:
I. Diodele. Sunt dispozitive cu doua borne, care nu contin decat o
singura jonctiune PN si care permite trecerea curentului intr-un sens (sensul de
trecere) si ofera, in schimb, o foarte mare rezistenta in celalalt sens (sens blocat).
Ele sunt utilizate pentru detectare, redresare, comutare etc.
Principalele tipuri de diode sunt: diodele de semnal, diodele
redresoare de putere, diodele regulatoare de tensiune, diodele de tensiune de
referinta [...]".
Av@nd [n vedere Regulile generale pentru aplicarea Nomenclaturii
Combinate, organele de control au re[ncadrat produsele importate la pozi\ia tarifar`
9405 - Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i p`r\ile lor, nedenumite ]i
necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci
indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix`
]i alte p`r\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia
9405.40.39.90 "Altele" pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 4,7% .
Pozi\ia tarifar` 9405, potrivit Regulamentului (CE) nr.1031/2008,
cuprinde:
"9405 Aparate de iluminat (inclusiv proiectoarele) ]i pãr\ile lor,
nedenumite ]i necuprinse în altã parte; lãmpi pentru reclame luminoase, însemne
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luminoase, plãci indicatoare luminoase ]i articole similare, care au o sursã de luminã
permanentã, fixã, ]i alte pãr\i ale acestora, nedenumite ]i necuprinse în altã parte
[...]
- 9405 40 - Alte aparate electrice de iluminat
[...]
- - - - 9405 40 39 - - - - Altele
[...]
- - - - - 9405 40 39 90
- - - - - Altele".
Potrivit considera\iilor generale ale Capitolului 95 din Normele tehnice
de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor ,
"Acest Capitol inglobeaza, sub rezerva exceptiilor mentionate in Notele
explicative de la acest Capitol:
[...]
3) Aparatele de iluminat si partile lor, nedenumite si necuprinse in
alta parte, din orice material (cu exceptia materialelor vizate la Nota 1 de la
Capitolul 71), ca si lampile-reclama, firmele luminoase, placile indicatoare
luminoase si articolele similare, care poseda o sursa de iluminat fixata la locul
sau, ca si partile lor nedenumite si necuprinse in alta parte (pozitia nr. 94.05)".
{n sus\inerea contesta\iei petenta precizeaz` c`, modulele LED, adic`
diodele emi\`toare de lumin` sunt exact ceea ce apare la pozi\ia 8541.40 adic`
dispozitive a c`ror func\ionare se bazeaz` pe varia\ia restivit`\ii sub influen\a unui
c@mp electric, deci ni]te dispozitive a c`ror func\ionare este bazat` pe propriet`\ile
electronice ale unora dintre materiale numite semiconductori.
Referitor la aceast` sus\inere, [n solu\ionarea contesta\iei sunt luate [n
considerare preciz`rile organelor de control vamal, din cuprinsul referatului cu
propuneri de solu\ionare a contesta\iei [naintat cu adresa nr..../04.03.2011, [nregistrat`
la D.G.F.P. Mure] sub nr..../07.03.2011, respectiv: "{n baza Ordinului de serviciu
nr.5/24.01.2011, echipa de control deplas@ndu-se la sediul agentului economic pentru
a identifica fizic ]i pentru a verifica modalitatea de [ncadrare a produsului importat
sub denumirea comercial` module led, a]a cum au fost declarate la punerea [n
liber` circula\ie (vezi caseta 31 din declara\ia vamal` ]i factura comercial` ...),
administratorul societ`\ii a confirmat c` m`rfurile importate nu mai exist` [n stocul
unit`\ii, la solicitarea inspectorilor vamali nu a putut prezenta niciun certificat sau
document privind caracteristicile tehnice, rezistivitatea, temperatura ambiant`,
elemente chimice, modul de utilizare ]i func\ionare, invoc@nd c` ele au fost inglobate
[n panouri publicitare sau comercializate, motiv pentru care descrierea efectuat` de
contestatoare potrivit c`reia modulele LED sunt dispozitive a c`ror func\ionare este
bazat` pe propriet`\ile electronice ale unora dintre materiale numite semiconductori
este netemeinic`".
{ntruc@t nici [n sus\inerea contesta\iei petenta nu a depus documente din
care s` rezulte c` produsele cu denumirea "module led" au fost corect [ncadrate la
pozi\ia tarifar` 8541.40 "Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele
fotovoltaice chiar asamblate [n module sau montate [n panouri; diode emi\atoare de
lumin`" - subpozi\ia 85414090 "Altele" - cu tax` vamal` 0%"., respectiv documente
care s` con\in` descrieri ]i caracteristici ale produselor, care s` fie [n concordan\` cu
textul notelor de sec\iune ]i de capitol (nota 5 A de la Capitolul 85 ]i nota A de la
subpozi\ia 8541 anterior citate), se re\ine c` [n mod corect organele vamale au
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re[ncadrat bunurile [n cauz` la pozi\ia tarifar` 9405 - "Aparate de iluminat (inclusiv
proiectoarele ) ]i p`r\ile lor, nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte; l`mpi pentru
reclame luminoase, [nsemne luminoase, pl`ci indicatoare luminoase ]i articole
similare, care au o surs` de lumin` permanent`, fix` ]i alte p`r\i ale acestora,
nedenumite ]i necuprinse [n alt` parte - subpozi\ia 9405.40.39.90 "Altele" cu taxa
vamal` 4,7%.
Referitor la afirma\ia petentei potrivit c`reia, [ncadrarea tarifar` nu a
facut-o S.C. X S.R.L. ci un comisionar vamal care se presupune c` are ni]te
competen\e ]i un aviz, licen\`, autoriza\ie ca s` func\ioneze, iar profesionalismul lui
este verificat, vizat, ]tampilat de biroul vamal, se re\in urm`toarele:
La art.4 alin.(17) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, este definit` declara\ia vamal`, astfel: "reprezintă
documentul în care o persoană indică în forma şi modalitatea prevăzută, dorinŃa
de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal"; iar la alin.(18) declarant
"reprezintã persoana care întocme]te declara\ia vamalã în nume propriu sau
persoana în numele cãreia se face o declara\ie vamalã".
La art.64 din acela]i act normativ se prevede "1. În conformitate cu art.5,
o declaraŃie vamală poate fi făcută de orice persoană care este în măsură să prezinte
mărfurile respective sau poate împuternici pe cineva să le prezinte autorităŃii vamale
competente, împreună cu toate documentele solicitate pentru aplicarea reglementărilor
cu privire la regimul vamal pentru care se declară mărfurile";
Art.199 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 privind dispozi\iile de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, prevede c`: "Fără a se aduce atingere eventualei aplicări a
dispoziŃiilor penale, depunerea la biroul vamal a unei declaraŃii semnate de către
declarant sau reprezentantul acestuia îl obligă pe acesta ca, în conformitate cu
dispoziŃiile în vigoare, să răspundă de:
- corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie;
- autenticitatea documentelor anexate
şi de
- respectarea tuturor obligaŃiilor ce decurg din plasarea respectivelor
mărfuri sub regimul avut în vedere".
Pentru importul efectuat, fa\` de autoritatea vamal`, societatea a avut
desemnat un reprezentant, respectiv S.C. Y S.R.L. din loc. Nazna, jud. Mure], la
rubrica nr.14 din declara\ia vamal` de import fiind [nscris numele acestuia.
La Sectiunea 1 "Dreptul de reprezentare", art.5 din Regulamentul
2913/1992, se prevede:
“(1) În condi\iile prevãzute la articolul 64 alineatul (2) ]i sub rezerva
dispozi\iilor adoptate în cadrul articolului 243 alineatul (2) litera (b), orice persoanã []i
poate desemna un reprezentant în rela\ia sa cu autoritã\ile vamale, pentru a întocmi
actele ]i a îndeplini formalitã\ile prevãzute în reglementãrile vamale.
(2) O astfel de reprezentare poate fi:
— directã, caz în care reprezentantul ac\ioneazã în numele ]i pe seama
unei alte persoane sau
— indirectã, caz în care reprezentantul ac\ioneazã în nume propriu, dar pe
seama unei alte persoane.
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Statele membre î]i pot rezerva dreptul de a întocmi pe teritoriile lor
declara\ii vamale:
— fie prin reprezentare directã;
— fie prin reprezentare indirectã,
în mãsura în care reprezentantul trebuie sã fie un comisionar în vamã care
î]i desfã]oarã activitatea pe teritoriul \ãrii respective.
(3) Cu excep\ia cazurilor men\ionate la articolul 64 alineatul (2) litera (b)
]i alineatul (3), reprezentantul trebuie sã fie stabilit în Comunitate.
(4) Reprezentantul trebuie sã declare cã ac\ioneazã pe seama persoanei
reprezentate, sã specifice dacã reprezentarea este directã sau indirectã ]i sã aibã putere
de reprezentare.
O persoanã care nu declarã cã ac\ioneazã în numele sau pe seama unei
alte persoane sau care declarã cã ac\ioneazã în numele sau pe seama unei alte persoane
fãrã a fi împuternicit sã facã aceasta se considerã cã ac\ioneazã în nume propriu ]i pe
seama sa.
(5) Autoritã\ile vamale pot solicita oricãrei persoane care declarã cã
ac\ioneazã în numele sau pe seama unei alte persoane mijloace de probã în ceea ce
prive]te capacitatea sa de a avea putere de reprezentare".
Astfel, declara\ia vamal` este un act cu caracter public, prin care o
persoană manifestă, în formele şi modalităŃile prevăzute în reglementările vamale,
voinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal. Prin depunerea la autoritatea
vamal` a declara\iei vamale nr.I 5164/06.11.2008, declarantul ]i-a luat angajamentul ]i
r`spunderea [n ceea ce prive]te corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie.
Art.579 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Rom@niei,
aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.707/2006, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prevede:
"Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul operaŃiunii de
vămuire pentru diferenŃele în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru
penalităŃile rezultate din aceste operaŃiuni".
Totodat`, art.1042 din Codul civil, prevede: "Creditorul unei obligaŃii
solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să poată
opune beneficiul de diviziune".
{n temeiul prevederilor legale anterior citate, se re\ine c` obliga\iile
vamale pot fi stabilite at@t [n sarcina titularului opera\iunii c@t ]i [n sarcina
comisionarului vamal, deponent al declara\iei vamale.
Cum [ns`, unul dintre efectele principale ale solidarit`\ii este faptul c`,
creditorul poate s` cear` oric`rui debitor plata [ntregii datorii, f`r` ca acesta s` poat`
invoca beneficiul diviziunii, drepturile suplimentare au fost stabilite [n sarcina
petentei, [n conformitate cu prevederile art.201 alin.(3) din Regulamentul 2913/1992,
potrivit c`rora "Debitorul vamal este declarantul. În situa\ia unei reprezentãri
indirecte, persoana în numele cãreia se face declara\ia vamalã este, de asemenea,
debitor vamal.
Atunci când se întocme]te o declara\ie vamalã privind unul dintre
regimurile men\ionate la alineatul (1) pe baza informa\iilor care conduc la faptul
cã toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele
care au oferit informa\iile necesare la întocmirea declara\iei ]i care ]tiau sau care
ar fi trebuit sã ]tie în mod normal cã aceste informa\ii erau false pot fi
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considerate, de asemenea, debitori vamali în conformitate cu dispozi\iile
na\ionale în vigoare".
Totodat` se re\ine c`, potrivit art.78 din Regulamentul (CEE)
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar:
"(1) Autoritã\ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot
modifica declara\ia dupã acordarea liberului de vamã pentru mãrfuri.
(2) Autoritã\ile vamale, dupã acordarea liberului de vamã ]i pentru a se
convinge de acurate\ea datelor cuprinse în declara\ie, pot controla documentele
comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import sau export cu privire la
mãrfurile în cauzã sau la opera\iunile comerciale ulterioare în legãturã cu aceste
mãrfuri. Asemenea controale pot fi efectuate la sediul declarantului, al oricãrei alte
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional de opera\iunile
men\ionate sau al oricãrei alte persoane aflate în posesia documentului ]i a datelor
men\ionate în scopuri comerciale. Aceste autoritã\i pot verifica de asemenea mãrfurile
când este încã posibil ca ele sã fie prezentate.
(3) Atunci când revizuirea unei declara\ii sau un control ulterior
indicã faptul cã dispozi\iile care reglementeazã regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa\ii incomplete sau incorecte, autoritã\ile vamale, în
conformitate cu dispozi\iile prevãzute, trebuie sã ia mãsurile necesare pentru
reglementarea situa\iei, \inând seama de orice informa\ie nouã de care dispun".
Acelea]i prevederi sunt re\inute ]i la art.100 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al României, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`ruia:
"(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice
declaraŃia vamală.
(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică
orice documente, registre şi evidenŃe referitoare la mărfurile vămuite sau la
operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate
face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din
punct de vedere profesional în operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte persoane
care se află în posesia acestor acte ori deŃine informaŃii în legătură cu acestea. De
asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.
(3) Când după reverificarea declaraŃiei sau după controlul ulterior rezultă
că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza
unor informaŃii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru
regularizarea situaŃiei, Ńinând seama de noile elemente de care dispune".
Astfel, dup` acordarea liberului de vam` ]i pentru a se convinge de
acurate\ea datelor [nscrise ]i cuprinse [n declaratiile vamale autoritatea vamal` poate
controla documentele comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import, cu
privire la m`rfurile [n cauz`, sau la opera\iunile ulterioare efectuate de societatea
comercial` [n leg`tur` cu aceste marfuri. Atunci c@nd pentru opera\iunile vamale la
care s-a acordat liberul de vam` se apreciaz` c` dispozi\iile legale au fost aplicate pe
baza unor informa\ii eronate, inexacte ([n spe\`, fiind [ncadrarea tarifar` eronat`),
autoritatea vamal` este obligat` s` ia m`surile legale necesare pentru reglementarea
situa\iei.
{n contextul considerentelor prezentate ]i av@nd [n vedere prevederile
legale anterior citate, precum ]i faptul c` petenta nu prezint` argumente de natură să
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schimbe constatările organelor de control, se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia
formulat` de S.C. X S.R.L din Reghin, jud. Mure], [n ceea ce prive]te suma total`
de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea
ad`ugat`).
{ntruc@t stabilirea majorărilor de întârziere reprezintă măsură accesorie în
raport cu debitul, conform principiului de drept potrivit căruia secundarul urmează
principalul, se va respinge ca neîntemeiată contestaŃia şi pentru major`rile de
[nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
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`, cu
modificările şi completările ulterioare, se
DECIDE
Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate de S.C. X S.R.L
din Reghin, jud. Mure], pentru suma total` de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`.
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.
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