MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DECIZIA NR._____/_______2006

privind solu ionarea contesta iei depus de
SC X SRL ,
la Direc ia General Finan elor Publice a jude ului Hunedoara,
înregistrat sub nr. ... / ...2006.
Direc ia General a Finantelor Publice a jude ului Hunedoara a
fost sesizat de Direc ia Regional Vamal ... - Serviciul Supraveghere i
Control Vamal – Compartimentul Control Ulterior i Investiga ii Fraud Vamal
Comercial , prin adresa nr. ... / ...2006, înregistrat la Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului Hunedoara sub nr. ... / ...2006 asupra contesta iei
formulat de SC X SRL cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ...,
apt. ..., jud. ..., împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.... / ...2006 emis în baza Procesului
Verbal de Control nr.... / ...2006, referitor la suma total de ... lei, reprezentând:
... lei – taxe vamale;
... lei – major ri întârziere aferente taxelor vamale;
... lei – comision vamal;
... lei – major ri întârziere aferente comisionului vamal;
... lei – accize;
... lei – major ri întârziere aferente accizelor;
... lei – tax pe valoarea ad ugat ;
... lei – major ri întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ... / ...2006, înregistrat la Direc ia
- Serviciul Supraveghere i Control Vamal –
Regional Vamal ...
Compartimentul Control Ulterior i Investiga ii Fraud Vamal Comercial sub
nr. ... / ...2006, a fost comunicat c tre petent în data de ...2006, potrivit
semn turii i tampilei de primire de pe decizie, anexat în copie la dosarul
contesta iei.
Contesta ia a fost depus de SC X SRL la Direc ia Regional
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Vamal ... , fiind înregistrat sub nr. ... / ...2006.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de
art. 176, 177 i art. 179 alin. (1) lit. a) din ORDONAN A GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a
Contesta iilor, este investit s se pronun e asupra contesta iei depus de
SC X SRL .

I. Prin contesta ia formulat , SC X SRL invoc în sus inerea

cauzei urm toarele argumente :

Petenta arat c nu a efectuat de fapt nici o « înstr inare » a bunului
importat acesta f când obiectul unei « execut ri silite » realizat de Administra ia
Finan elor Publice Hunedoara.
Societatea contestatoare sus ine c nici de drept i nici de fapt
executarea silit nu poate fi catalogat ca o înstr inare, ra iunea prevederilor art.
71 Cod Vamal i ale regulamentului de aplicare a acestuia, fiind cu totul alta,
respectiv aceea a unui TRANSFER de proprietate de la beneficiar la o ter
persoan fizic sau juridic .
Petenta arat c nu exist nici un act de înstr inare al societ ii c tre
cump r tor, ci doar procesul verbal de adjudecare din … 2006 încheiat de AFP
… , la sediul acesteia, bunul fiind obiectul execut rii silite – licita ie .
De asemenea petenta sus ine c prin men inerea acestui proces
verbal de control, societatea ar suporta dou sanc iuni pentru aceia i fapt ,
respectiv ar fi de dou ori prejudiciat atât prin ac iunea AFP … de executare
silit a autoturismului cât i prin plata unor taxe vamale nedatorate.

II. Urmare a controlului efectuat de Direc ia Regional Vamal ...

- Serviciul Supraveghere i Control Vamal la SC X SRL , s-a întocmit Procesul
Verbal de Control nr.... / ...2006, ce a stat la baza emiterii Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr. ... / ...2006, înregistrata sub nr. ... / ...2006, organele vamale motivându- i
m surile luate astfel :
În fapt, în perioada verificat societatea a efectuat o opera iune
vamal de import la regimul zonelor defavorizate cu care a introdus în ar un
autoturism ... cu DVI nr. ... / ...2001 prin Biroul Vamal ... .
În vederea ob inerii acestei facilit i vamale SC X SRL prezint
Certificatul de investitor în zon defavorizat nr.... / ...2001.
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Organele vamale au constatat înc lc ri ale regimului zonelor
defavorizate acordat la data importului la I nr. ... / ...2001.
În baza Procesului - Verbal de sechestru pentru bunuri mobile
încheiat în ... , D.G.F.P.Hunedoara - Administra ia Finan elor Publice a
municipiului ... a procedat la sechestrarea autoturismului ... importat, în temeiul
art.146 alin.(4) din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , datorit faptului c de i societ ii i s-au comunicat soma ii de plat ,
societatea având datorii c tre A.F.P. ..., nu a efectuat plata sumelor datorate
conform titlului executoriu emis de Biroul Colectare i Executare Silit Persoane
Juridice.
În baza Procesului Verbal de Licita ie pentru bunuri mobile nr.... /
...2006 i a Procesului Verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr.... / ...2006,
în Dosarul de executare nr.... / ...2003 al A.F.P. ..., adjudecarea autoturismului
... s-a f cut în favoarea lui dl. Z. Cu factura fiscal de executare silit nr.... /
...2006, autoturismul ... importat a fost înstr inat de SC X SRL
c tre
cump r tor(adjudecatar) Dl. Z din loc. ..., str. ..., nr. ..., jud. ....
Astfel, organele vamale au constatat c , pentru autoturismul
importat cu declara ia men ionat mai sus, schimbarea destina iei vamale
primite la data acord rii facilit ilor vamale, aceasta atr gând dup sine
recalcularea drepturilor de import i calcularea major rilor de întârziere, urmare
nedeclar rii la momentul respectiv la autoritatea vamal a noii destina ii primite
de bunul importat cu facilitate vamale.
În drept, în conformitate cu prevederile art.40 din Regulamentul
vamal, aprobat prin H.G.nr.626 / 1997 (aplicabil la DVl. nr.... / ...2001) „
declara ia vamala in detaliu, semnata de importator, de exportator sau de
reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara ii pe propria r spundere a
acestuia, în ceea ce prive te :
a) exactitatea datelor înscrise în declara ia vamal
b) autenticitatea documentelor anexate la declara ia vamal
c) plasarea m rfurilor sub regimul vamal solicitat.
În ceea ce prive te regimul solicitat de societate, acesta rezult din
rubrica 37, regimul declara iei vamale în discu ie. Aici societatea, pe lâng codul
4000, care simbolizeaz import definitiv cu plata drepturilor de import, a mai
înscris i codul adi ional 269. Num rul 269, reprezint codificarea regimului
prev zut de art. 6 alin.1). lit.a). din O.U.G. nr. 24 / 1998, privind regimul zonelor
defavorizate, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare: scutire de la
plata taxelor vamale. La aceste prevederi, se adaug i cele din O.U.G. nr. 75 /
2000, pentru modificarea O.U.G. nr. 24 / 1998, privind regimul zonelor
defavorizate, republicat - art.l, pct.5, alin.(1), ale Legii nr. 621 / 2001 de
aprobare a O.U.G. nr. 75 / 2000 - art.l, pct.2, i ale art 71 din Codul vamal al
României, în vigoare în perioada verificat , aprobat prin Legea nr. 141 / 1997.
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Actele normative men ionate prev d c schimbarea destina iei
bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilit ile vamale prev zute de
art.6 din O.U.G. nr. 24 / 1998, republicat , se poate realiza dup îndeplinirea
formalit ilor privind importul i achitarea taxelor vamale i a TVA-ului.
În pofida prevederilor regimului solicitat, a a cum am ar tat mai
sus, societatea înstr ineaz autoturismul men ionat mai sus cu factura fiscal
de executare silit nr.... / ...2006 c tre Dl. Z.
În aceste condi ii, se constat înc lcarea de c tre SC X SRL a
prevederilor art.71 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea
nr.141/1997, coroborat cu art. l, pct.2 din Legea nr. 621 / 2001 de aprobare a
O.U.G.nr.75 / 2000.
Astfel, în baza art. 144 alin. (1) lit.b). din Legea nr. 141 / 1997
privind Codul vamal al României, am constatat na terea unei datorii vamale,
debitorul fiind SC X SRL conform art.144 alin. (3) din Legea nr. 141 / 1997
privind Codul vamal al României.
Potrivit art. 148 alin. (1) din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul
vamal al României, cuantumul drepturilor de import se stabile te pe baza
elementelor de taxare din momentul na terii datoriei vamale, i anume data
facturii fiscale de executare silit nr. ..., data de ...2006.
Ca urmare, s-a impus calcularea drepturilor vamale i calcularea
major rilor de întârziere aferente acestora, pentru autoturismul ... importat, prin
întocmirea Procesului verbal de control nr.... / ...2006 i a Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr. ... / ...2006, înregistrat sub nr. ... / ...2006.
Valoarea în vam a autoturismului ... este de ... Euro, conform
O.M.F. nr. 687 / 17.04.2001 privind valoarea in vama pentru autoturisme.
În baza prevederilor art.116 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul
de procedur fiscal au fost calculate major ri de întârziere aferente drepturilor
vamale de import.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
avându-se în vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor de
control, precum i actele normative invocate, în raport cu perioada
supus verific rii, se re in urm toarele :
SC X SRL, cu sediul în ..., str..., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ...,
apt. ..., jud.Hunedoara, cod unic de înregistrare nr. ... , certificat de înmatriculare
la O.R.C. Hunedoara sub nr.J ... / ... / ...2001, fiind reprezentat de c tre dl. ...,
în calitate de asociat unic al societ ii.
În fapt, tematica controlului a constat în verificarea aspectelor
semnalate în adresa nr. ... / ...2005 a Agen iei pentru Dezvoltare Regional ... a
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Regiunii Vest - România, i anume verificarea respect rii prevederilor art. 5.1
din O.U.G.nr.24 / 1998, republicat , privind regimul zonelor defavorizate, care
prevede c agen ii economici care au beneficiat de facilit ile acordate prin
Hot rârea Guvernului de înfiin are a zonei defavorizate au obliga ia men inerii
investi iei pe o perioad dubl aceleia în care s-au bucurat de acestea. Prin
adresa nr. ... / ...2005 a ADR ..., se semnaleaz c , urmare a prevederilor art.3
din H.G.nr.1078 / 09.11.2000, în data de 16.11.2005 a expirat statutul zonei
defavorizate ... / ... .
Urmare a controlului efectuat de Direc ia Regional Vamal ... Serviciul Supraveghere i Control Vamal la SC X SRL , s-a întocmit Procesul
Verbal de Control nr.... / ...2006, ce a stat la baza emiterii Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr. ... / ...2006, înregistrata sub nr. ... / ...2006.
Din controlul efectuat a rezultat c
societatea în baza
Certificatului de investitor in zona defavorizata nr. ... / ...2001 a beneficiat de
facilit ile prev zute de Hot rârea Guvernului nr. 1078 / 2000, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 24 / 1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificat
i republicat .
Cu DVI nr. ... / ...2001 (regim ...), depus la BV ... , SC X SRL a
importat din ... 1 buc autoturism ..., an fabrica ie ..., ... cmc, serie sa iu ...,
carburant benzin , poluare normal , încadrare tarifar ..., în scutire de la plata
taxelor vamale i a TVA – ului conform art.6 alin.(1) lit.a). din O.U.G. nr.24 /
1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat .
SC X SRL a depus la data de ...2001, la BV ... , Declara ie privind
scutirea de la plata taxelor vamale i a taxei pe valoarea ad ugat pentru
ma inile, utilajele, instala iile, echipamentele, mijloacele de transport i alte
bunuri amortizabile care se import în vederea efectu rii de investi ii în zon ,
prev zute la art.6 alin.(1) lit.a). din O.U.G.nr.24 / 1998, aprobat i modificat ,
prin Legea nr.20 / 1999, prin care a declarat c autoturismul ... este destinat
pentru investi ia nou creat constând în transport i ca în cazul schimb rii
destina iei bunului, se oblig s îndeplineasc formalit ile legale privind
importul m rfurilor i s achite drepturile de import.
În vederea ob inerii acestei facilit i vamale SC X SRL prezint
Certificatul de investitor în zon defavorizat nr.... / ...2001.
Organele vamale au constatat înc lc ri ale regimului zonelor
defavorizate acordat la data importului la DVI nr. ... / ...2001.
În baza Procesului - Verbal de sechestru pentru bunuri mobile
încheiat în ... , D.G.F.P.Hunedoara - Administra ia Finan elor Publice a
municipiului ... a procedat la sechestrarea autoturismului ... importat, în temeiul
art.146 alin.(4) din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , datorit faptului c de i societ ii i s-au comunicat soma ii de plat ,
societatea având datorii c tre A.F.P. ..., nu a efectuat plata sumelor datorate
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conform titlului executoriu emis de Biroul Colectare i Executare Silit Persoane
Juridice.
În baza Procesului Verbal de Licita ie pentru bunuri mobile nr.... /
...2006 i a Procesului Verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr.... / ...2006,
în Dosarul de executare nr.... / ...2003 al A.F.P. ..., adjudecarea autoturismului
... s-a f cut în favoarea lui Dl. Z. Cu factura fiscal de executare silit nr.... /
...2006, autoturismul ... importat a fost înstr inat de SC X SRL
c tre
cump r tor(adjudecatar) Dl. Z din loc. ..., str. ..., nr. ..., jud. ....
Astfel, organele vamale au constatat c , pentru autoturismul
importat cu declara ia men ionat mai sus, schimbarea destina iei vamale
primite la data acord rii facilit ilor vamale, aceasta atr gând dup sine
recalcularea drepturilor de import i calcularea major rilor de întârziere, urmare
nedeclar rii la momentul respectiv la autoritatea vamal a noii destina ii primite
de bunul importat cu facilitate vamale.
În drept, în conformitate cu prevederile art. 40 din HOT RÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 626 din 6 octombrie 1997 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României ( aplicabil la DVl. nr. ...
/ ...2001 ) :
“ART. 40
Declara ia vamal în detaliu, semnat de importator, de exportator sau
de reprezentan ii acestora are valoarea unei declara ii pe proprie
r spundere a acestuia în ceea ce prive te:
a) exactitatea datelor înscrise în declara ia vamal ;
b) autenticitatea documentelor anexate la declara ia vamal ;
c) plasarea m rfurilor sub regimul vamal solicitat.”
În ceea ce prive te regimul solicitat de societate, acesta rezult
din rubrica 37, regimul declara iei vamale în discu ie. Aici societatea, pe lâng
codul 4000, care simbolizeaz import definitiv cu plata drepturilor de import, a
mai înscris i codul adi ional 269. Num rul 269, reprezint codificarea regimului
prev zut de art. 6 alin. (1) lit.a) din ORDONAN A de URGEN
a
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 24 / 1998, privind regimul zonelor defavorizate,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare:
„ART. 6
(1) Societ ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice
române, precum i întreprinz torii particulari sau asocia iile familiale,
autorizate conform Decretului - lege nr. 54 / 1990 privind organizarea i
desf urarea unor activit i economice pe baza liberei ini iative, care î i au
sediul i î i desf oar activitatea în zona defavorizat , beneficiaz pentru
investi iile nou-create de urm toarele facilit i:
a) scutirea de la plata:
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- taxelor vamale i a taxei pe valoarea ad ugat pentru ma inile,
utilajele, instala iile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri
amortizabile, care se import în vederea efectu rii de investi ii în zon ;
- taxei pe valoarea ad ugat pentru ma inile, utilajele, instala iile,
echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse
în ar , în vederea efectu rii i derul rii de investi ii în zon ;”
La aceste prevederi, se adaug
i cele din ORDONAN
de
URGEN
a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru
modificarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul
zonelor defavorizate, republicat , care la art.l, pct.5, alin.(1) precizeaz :
„(1) Schimbarea destina iei bunurilor pentru care investitorii au beneficiat
de facilit ile prev zute la art. 6 din prezenta ordonan de urgen se
poate realiza dup îndeplinirea formalit ilor legale privind importul i
achitarea taxelor vamale i a taxei pe valoarea ad ugat , pentru bunurile
provenite din import, sau dup achitarea taxei pe valoarea ad ugat în
cazul bunurilor achizi ionate din ar .”,
ale LEGII Nr. 621 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat , care la
art.l, pct.2, arat :
2. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul (2) va avea urm torul
cuprins:
"(2) În cazul în care schimbarea destina iei bunurilor se realizeaz f r
îndeplinirea condi iilor prev zute în prezentul articol, beneficiarilor de
facilit i li se aplic prevederile legisla iei în vigoare privind importul i
achitarea taxelor vamale, precum i a taxei pe valoarea ad ugat ."
i ale art 71 din Codul vamal al României, în vigoare în perioada verificat ,
aprobat prin Legea nr. 141 / 1997, care prevede :
„ART. 71
Importatorii sau beneficiarii importului de m rfuri destinate unei
anumite utiliz ri, în cazul în care, ulterior declara iei vamale, schimb
utilizarea m rfii, sunt obliga i s în tiin eze înainte autoritatea vamal , care
va aplica regimul tarifar vamal corespunz tor noii utiliz ri.”
Actele normative men ionate prev d c schimbarea destina iei
bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilit ile vamale prev zute de
art.6 din O.U.G. nr. 24 / 1998, republicat , se poate realiza dup îndeplinirea
formalit ilor privind importul i achitarea taxelor vamale i a TVA-ului.
În pofida prevederilor regimului solicitat, a a cum am ar tat mai
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sus, autoturismul a fost înstr inat cu factura fiscal de executare silit nr.... /
...2006 c tre Dl. Z.
În aceste condi ii, se constat înc lcarea de c tre SC X SRL a
prevederilor art.71 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea
nr.141/1997, coroborat cu art. l, pct.2 din Legea nr. 621 / 2001 de aprobare a
O.U.G.nr.75 / 2000.
Astfel, în baza art. 144 alin. (1) lit.b) alin.(2) i art.144 alin. (3) din
Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al României, care prev d :
„ART. 144
(1) Datoria vamal ia na tere i în urm toarele cazuri:
b) neîndeplinirea uneia dintre condi iile stabilite prin regimul vamal sub
care au fost plasate;
(2) Datoria vamal se na te în momentul în care s-au produs situa iile
prev zute la alin. (1) lit. a), b) i c).
(3) Debitorul este titularul depozitului necesar cu caracter temporar sau
al regimului vamal sub care a fost plasat marfa.” ,
organele vamale au constatat na terea unei datorii vamale, debitorul fiind SC X
SRL , conform Legii nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al României.
Potrivit art. 148 alin. (1) din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul
vamal al României,
“ART. 148
(1) Cuantumul drepturilor de import se stabile te pe baza elementelor de
taxare din momentul na terii datoriei vamale.”,
i anume la data facturii fiscale de executare silit nr. ..., data de 10.03.2006.
Valoarea în vam a autoturismului ... este de ... Euro, conform
ORDINULUI MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE Nr. 687 din 17 aprilie 2001
pentru aprobarea valorilor în vam .
Ca urmare, organele vamale în mod legal au procedat la
calcularea drepturilor vamale pentru autoturismul ... importat, prin întocmirea
Procesului verbal de control nr.... / ...2006 i a Deciziei pentru regularizarea
situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ... /
...2006, înregistrat sub nr. ... / ...2006, astfel :
DVI nr. ... / ...2001
- autoturism ..., an fabrica ie ..., ...cmc, poluare normal , carburant benzin ,
serie sa iu ..., condi ie de livrare Exw ... ( încadrarea tarifara ... ), Valoare în
vam = ... Euro X ... lei (curs Euro la data de ...2006 ) = ... lei + ... lei ( cheltuieli
de transport pe parcurs extern ) = ... lei
Taxe vamale = ... lei x 30% = ... lei
Comision vamal = ... lei x 0,5% = ... lei - ... lei (achitat la data
importului ) = ... lei
Accize = ... lei x 2,5 % = ... lei - ... lei ( achitat la data importului ) =
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... lei
TVA = ... lei x 19 % = ... lei
În baza prevederilor art. 116 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedur fiscal , care arat :
„ART. 116 Dobânzi
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat
urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei
datorate inclusiv.”,
organele vamale, în mod legal, au calculat major ri de întârziere aferente
drepturilor vamale de import, astfel :
Major ri întârziere Taxe Vamale = ... lei x 0,1%/zi x ... zile = ... lei ;
Major ri întârziere Comision Vamal = ... lei x 0,1%/zi x ... zile = ... lei ;
Major ri întârziere Accize= ... lei x 0,1%/zi x ... zile = ... lei ;
Major ri întârziere TVA= ... lei x 0,1%/zi x ... zile = ... lei ;
Pentru considerentele re inute i în temeiul Legii privind Codul
vamal al Romaniei nr.141/1997, a prevederilor din Hot rârea Guvernului nr. 626
/ 1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României, a reglement rilor ORDONAN EI de URGEN
a GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 24 / 1998, privind regimul zonelor defavorizate, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, i a prevederilor ORDONAN EI
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de
procedur
fiscal , republicat , coroborate cu preciz rile ORDINULUI
PRE EDINTELUI AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL Nr.
519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat se
DECIDE :
Art.1 – Respingerea contesta iei, ca neîntemeiat , împotriva
Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr. ... / ...2006 emis în baza Procesului Verbal de Control nr.... /
...2006, referitor la suma total de ... lei, reprezentând:
... lei – taxe vamale;
... lei – major ri întârziere aferente taxelor vamale;
... lei – comision vamal;
... lei – major ri întârziere aferente comisionului vamal;
... lei – accize;
... lei – major ri întârziere aferente accizelor;
... lei – tax pe valoarea ad ugat ;
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... lei – major ri întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
Art.2 – Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform
prevederilor legale în vigoare .

DIRECTOR EXECUTIV,

