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DECIZIA nr.139 - 21.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a prin adresa nr…………/………… din …….11.2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….11.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate cu sediul
în Constan�a, B-dul ……………, nr…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin
Procesul-verbal de control nr…………/………… încheiat la data de
…….10.2005 de reprezentan�i ai Direc�iei Regionale Vamale
Constan�a – Serviciul Supraveghere �i Control Vamal privind
drepturile vamale �i accesoriile acestora constând în dobânzi �i
penalit��i de întârziere.

Suma pentru care a fost demarat� calea administrativ� de atac
are valoarea total� de ……………… lei (RON), cu urm�toarea componen��:

-…………… lei – taxe vamale;
-…………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
-…………… lei – penalit��i întârziere taxe vamale;
-…………… lei – comision vamal;
-…………… lei – dobânzi întârziere comision vamal;
-…………… lei – penalit��i întârziere comision vamal;
-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-…………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-…………… lei – penalit��i întârziere TVA.

 Contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a sub nr…………/…….10.2005, a fost depus� în termenul
prev�zut la art.177(1) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� în Monitorul Oficial
nr.863/26.09.2005, a fost semnat� de reprezentantul legal în
persoana administratorului �i a fost aplicat� �tampila, fiind
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astfel respectate prevederile art.176(1)lit.e) din acela�i act
normativ.

Referitor la termenul de depunere a contesta�iei, potrivit
confirm�rii de primire existente la dosar, procesul-verbal de
control a fost primit de petent� la data de 22.10.2005, iar
contesta�ia împotriva acestui act de control a fost înregistrat�
la organele vamale la data de …….10.2005 sub nr…………….

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1)lit.a) din
O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice
Constan�a are competen�a s� analizeze cauza �i s� pronun�e solu�ia
legal�.

I. Prin adresa înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a sub nr……………/…….10.205, reprezentantul legal al S.C.
CONSTANTA S.R.L. a formulat contesta�ie împotriva Procesului-
verbal de control nr…………/…………/…….10.2005 întocmit de Serviciul
Supraveghere �i Control Vamal cu privire la un num�r de 12
opera�iuni de import.

În sus�inerea contesta�iei sale, petenta prezint� urm�toarele
argumente:

-cele 12 opera�iuni de import au fost efectuate de la
dl.J……………… din Germania, iar acesta poart� r�spunderea pentru
emiterea incorect� a declara�iilor de origine a bunurilor
importate, împreun� cu Autoritatea Vamal� German� care nu a
verificat corectitudinea declara�iilor de export �i marfa
respectiv�;

-considerând c� valoarea bunurilor �i declara�iile în Vama
Român� au fost corecte, c� a fost respectat� procedura din Codul
Vamal achitându-se taxele aferente importurilor, S.C. CONSTANTA
S.R.L. sus�ine c� nu se face vinovat� de faptul c� declara�iile de
origine a bunurilor importate nu au fost corecte, motiv pentru
care solicit� anularea debitului în sum� total� de ………… lei RON
reprezentând datorii vamale precum �i a accesoriilor aferente
acestuia reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum�
total� de …………… lei;

Finalul contesta�iei cuprinde solicitarea ca aceast�
contesta�ie s� fie analizat� având în vedere c� nu are nici o vin�
pentru major�rile �i penalit��ile aplicate deoarece importurile în
cauz� au fost efectuate în urm� cu 3 ani, iar la acel moment au
fost taxate conform legilor în vigoare.

 II. Procesul-verbal de control nr…………/………… din …….10.2005
atacat, a fost întocmit de c�tre organele din cadrul Direc�iei
Regionale Vamale Constan�a – Serviciul Supraveghere �i Control
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Vamal ca urmare controlului vamal ulterior efectuat în temeiul
art.61 din Legea nr.141/24.07.1997 privind Codul vamal al
României.

Urmare acestei ac�iuni, au fost recalculate datoriile vamale
aferente unui num�r de 12 importuri efectuate de S.C. CONSTANTA
S.R.L. Constan�a în perioada 2001 – 20005.

Recalcularea datoriilor vamale s-a efectuat având în vedere
adresa Z ………………/…….06.2005 emis� de autoritatea vamal� din
Germania, din care rezult� c� exportatorul J……………… din Germania a
emis c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L. un num�r de 12 facturi pentru
care declara�iile de origine au fost emise incorect, motiv pentru
care produsele din aceste facturi nu beneficiaz� de tratament
tarifar favorabil.

S.C. CONSTANTA S.R.L. Constan�a, înregistrat� la Registrul
Comer�ului Constan�a sub nr.J13/…………/25.02.2002, cod unic de
înregistrare 11194425, are ca obiect de activitate “comer� cu
am�nuntul al bunurilor vândute prin magazine” – cod CAEN 5250.

Potrivit actului atacat, cele 12 opera�iuni de import pentru
care au fost recalculate datoriile vamale au fost înregistrate la
biroul vamal Sibiu sub urm�toarele numere:

-D.V.I.nr…………… din …….05.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….07.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-……………… din …….08.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….08.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….09.2001 - factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….09.2001 - factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….10.2001 - factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….11.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….11.2001 - factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….12.2001 – factura extern� ……/01/2001;
-D.V.I.nr…………… din …….02.2002 – factura extern� ……/02/2002;
-D.V.I.nr…………… din …….02.2002 – factura extern� ……/02/2002.
 Bunurile înscrise în aceste documente au fost importate din

Germania de la exportatorul J……………… – B………………, facurile fiind
înso�ite de o declara�ie prin care se specific� c� bunurile sunt
în concordan�� cu normele Uniunii Europene.

În baza acestor declara�ii emise de exportator, S.C.
CONSTANTA S.R.L. a beneficiat eronat de regim vamal preferen�ial
în ceea ce prive�te originea bunurilor, achitând astfel taxe
vamale diminuate.

Având în vedere rezultatul negativ al controlului “a
posteriori” privind originea bunurilor transmis de autoritatea
vamal� german� pentru cele 12 opera�iuni de import, organul de
control vamal a calculat diferen�e de drepturi vamale datorate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. bugetului de stat (…………… lei RON), precum �i
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accesorii aferente reprezentând dobânzi �i penalit��i de
întârziere (………………… lei RON), astfel:

-…………… lei – taxe vamale;
-…………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
-…………… lei – penalit��i întârziere taxe vamale;
-…………… lei – comision vamal;
-…………… lei – dobânzi întârziere comision vamal;
-…………… lei – penalit��i întârziere comision vamal;
-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-…………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-…………… lei – penalit��i întârziere TVA.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor vamale de control, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii o constituie temeinicia retragerii
regimului tarifar favorabil la import �i recalcularea obliga�iilor
vamale cu stabilirea accesoriilor aferente, pentru cele 12
opera�iuni de import efectuate de S.C. CONSTANTA S.R.L. în
perioada 2001 - 2005, în condi�iile în care la verificarea “a
posteriori” privind originea bunurilor importate, s-a constatat c�
declara�iile de origine au fost incorect emise.

În fapt, din documentele existente la dosar, rezult� c� S.C.
CONSTANTA S.R.L. din Constan�a a importat din Germania –
exportator J………………… - diverse bunuri (ma�ini de sp�lat,
televizoare, monitoare, saltele, mobilier etc.), iar facturile
emise în acest sens sunt înso�ite de declara�ii prin care se
specific� c� bunurile sunt în concordan�� cu normele Uniunii
Europene.

În baza documentelor prezentate, organele din cadrul Biroului
Vamal Sibiu au acordat liberul de vam�, dup� achitarea de c�tre
importator a drepturilor vamale aferente stabilite. La momentul
importului, prezentând facturile înso�ite de declara�iile de
origine a bunurilor importate, titularul opera�iunii a beneficiat
de regim tarifar preferen�ial în ceea ce prive�te originea
m�rfurilor, respectiv a achitat taxe vamale diminuate.

Controlul ulterior efectuat de organele vamale s-a finalizat
prin recalcularea drepturilor vamale, a�a cum rezult� din
Procesul-verbal de control nr…………/………… din …….10.2005 prin care au
fost stabilite diferen�e datorate bugetului de stat. Debitele
constituite au drept temei legal prevederile art.107 din H.G.
nr.1114/09.11.2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al României, a art.61 �i 148 din Legea
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nr.141/24.07.1997 privind Codul vamal al României, dar �i
r�spunsul primit de la Administra�ia Vamal� German� cu privire la
legalitatea documentelor emise de exportatorul J……………….

Petenta contest� diferen�a de drepturi vamale �i accesoriile
acestora în sum� total� de ……………… lei RON �i sus�ine c� vina nu-i
apar�ine pentru rezultatul negativ al controlului “a posteriori”
privind originea bunurilor în cauz� importate din Germania.

Precizând c� la momentul importului declara�iile au fost
întocmite corect cu respectarea procedurii din Codul Vamal �i au
fost achitate taxele aferente, S.C. CONSTANTA S.R.L. solicit�
analizarea contesta�iei sale �inând cont de faptul ca pentru
importurile în cauz� efectuate în urm� cu trei ani s-au efectuat
cu respectarea legilor în vigoare.

În drept, pentru spe�a supus� solu�ion�rii sunt incidente
prevederile art.105, 106 lit.c) �i 107 din Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G.
nr.1114/09.11.2001.

Potrivit prevederilor men�ionate :
“Art.105. Preferin�ele tarifare stabilite prin acordurile ori

conven�iile interna�ionale se acord� la depunerea certificatului
de origine a m�rfurilor �i înscrierea codului stabilit pentru
fiecare acord sau conven�ie în rubrica corespunz�toare din
declara�ia vamal� în detaliu.

Art.106. Biroul vamal poate solicita autorit��ii emitente a
certificatului de origine a m�rfurilor verificarea acestuia în
urm�toarele cazuri:

…
c) în orice alte situa�ii […], în care autoritatea vamal� are

îndoieli asupra realit��ii datelor din dovada de origine. În acest
caz regimul preferen�ial se acord� �i ulterior se solicit�
verificarea dovezii de origine.

 Art.107. În toate cazurile în care în urma verific�rii
dovezilor de origine rezult� c� acordare regimului preferen�ial a
fost neîntemeiat�, autoritatea vamal� ia m�suri de recuperare a
datoriei vamale prin întocmirea de acte constatatoare”.

Referitor la dobânzile �i penalit��ile de întârziere, art.115
(1) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005, prevede:

“Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi
stabilite potrivit legii”.

În spe��, la momentul importului organele vamale au acordat
liberul de vam� acordând un tratament tarifar favorabil în baza
declara�iei de origine înscris� pe facturile emise de exportator.
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Ulterior s-a procedat la verificarea “a posteriori” a acestor
declara�ii de origine.

Astfel, la cererea organelor vamale române adresat�
autorit��ilor germane se prime�te r�spunsul cu privire la
legalitatea facturilor emise de exportatorul J………………. Prin adresa
nr……………/…….06.2005 înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a sub nr…………… din …….06.2005, Direc�ia Tehnici de V�muire
�i Tarif Vamal din cadrul Autorit��ii Na�ionale a V�milor
transmite r�spunsul primit de la Administra�ia Vamal� German�
potrivit c�ruia 12 facturi externe emise de J………………… pentru S.C.
CONSTANTA S.R.L., care con�in declara�ia de origine au fost emise
incorect, iar produsele acoperite de aceste facturi nu beneficiaz�
de regim tarifar preferen�ial.

Urmare r�spunsului de la autorit��ile vamale germane,
Serviciul Supraveghere �i Control Vamal din cadrul Direc�iei
Regionale Vamale Constan�a a procedat la recalcularea datoriei
vamale, precum �i la recuperarea acesteia prin întocmirea actului
de control atacat.

În concluzie se re�ine c� recalcularea drepturilor vamale
aferente importului efectuat de S.C. CONSTANTA S.R.L. prin
întocmirea Procesului-verbal de control nr…………/………… din
…….10.2005, este o m�sur� întemeiat� legal fiind respectate astfel
prevederile art.107 din Regulamentul vamal prezentat în con�inutul
prezentei.

Autoritatea german�, prin Administra�ia Vamal� German�, a
infirmat corectitudinea facturilor externe emise de exportatorul
din Germania J………………… �i care con�in declara�ia de origine,
documente în baza c�rora s-a acordat regimul vamal preferen�ial.

Textul declara�iei pe factur� privind originea m�rfurilor a�a
cum este prezentat în facturile externe în discu�ie existente la
dosarul cauzei, respect� prevederile Anexei IV din Protocolul
referitor la definirea no�iunii de “produse originare” �i metodele
de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind
o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene
�i statele membre ale acestora, pe de alt� parte, ratificat prin
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.192/2001, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.849 bis/29.12.2001.

Cu toate acestea, la momentul emiterii prezentei decizii nu
poate fi luat� în considerare decât r�spunsul dat de administra�ia
vamal� german�, care efectuând controlul la sediul exportatorului
a constatat c� facturile ce con�in declara�ia de origine, au fost
emise incorect.

La dosarul cauzei nu se afl� nici un document din care s�
rezulte o alt� situa�ie decât cea constatat� de autoritatea vamal�
german�.
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Potrivit art.183 din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în
2005 privind Codul de procedur� fiscal�:

(1) “[…] Analiza contesta�iei se face în raport de
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea
�i de documentele existente la dosarul cauzei […]”.

A�adar legiuitorul a stabilit faptul c� analiza �i
pronun�area solu�iei într-o cauz� s� se fac� de c�tre organul
competent, având în vedere documentele existente la dosarul
cauzei.

Pe cale de consecin��, în temeiul art.186(1) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de procedur�
fiscal�, se respinge ca fiind neîntemeiat� legal contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L. împotriva Procesului-verbal de
control nr…………/………… din …….10.2005, pentru suma de ……………… lei RON
reprezentând diferen�e de drepturi vamale de import.

Nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
argumentul petentei potrivit c�ruia pentru emiterea incorect� a
declara�iilor de origine a bunurilor vina ar apar�ine
exportatorului J……………… din Germania �i Autorit��ii Vamale Germane,
deoarece S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a este titularul
opera�iunilor de import �i singurul r�spunz�tor de legalitatea
actelor cu care justific� importurile efectuate.

Potrivit art.40 din H.G. nr.1114/09.11.2001 pentru aplicarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei :

“Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, […] sau
de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara�ii pe
propria r�spundere a acestuia în ceeace 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.”
Prin semnarea declara�iilor vamale de import în cauz�

(anexate la dosarul contesta�iei), petenta prin reprezentantul
desemnat �i-a asumat r�spunderea �i asupra documentelor anexate la
declara�ia vamal�, a autenticit��ii lor în sensul c� facturile
externe privind bunurile importate care con�in dovada de origine,
sunt conforme cu adev�rul, iar legalitatea lor nu poate fi pus� la
îndoial�.    

Cât prive�te acceptarea dovezii de origine la momentul
importului de c�tre Biroul Vamal Sibiu, organul de solu�ionare
precizeaz� c� potrivit H.G. nr.1114/09.11.2001 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României:

“art.105. - Preferin�ele tarifare stabilite prin acordurile
ori conven�iile interna�ionale se acord� la depunerea
certificatului de origine a m�rfurilor […]”,

iar
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“art.106. - Biroul vamal poate solicita autorit��ii emitente
a certificatului de origine a m�rfurilor verificarea acestuia în
urm�toarele cazuri:

[…]
c)în oricare alte situa�ii […] în care autoritatea vamal� are

îndoieli aupra realit��ii datelor din dovada de origine. În acest
caz regimul preferen�ial se acord� �i ulterior se solicit�
verificarea dovezii de origine”.

A�adar Biroul vamal Sibiu a acordat facilit��i vamale
deoarece declara�iile vamale de import aveau facturi externe care
con�inea declara�ii privind originea m�rfii. Întrucât urmare
controlului efectuat de autorit��ile germane s-a constatat faptul
c� situa�ia nu corespunde realit��ii, rezult� c� petenta nu poate
beneficia de regimul preferen�ial.

În ceea ce prive�te contesta�ia formulat� împotriva
accesoriilor la diferen�ele de drepturi vamale în sum� total� de
……………… lei RON, din care ……………… lei dobânzi de întârziere �i …………
lei penalit��i de întârziere, s-au constatat urm�toarele:

În spe��, pentru diferen�a de obliga�ii vamale stabilit� prin
Procesul-verbal de control nr…………/………… din …….10.2005 au fost
calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în
conformitate cu prevederile art.116(2)lit.a) din Codul de
procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/24.12.2003 republicat�
în 2005 potrivit c�ruia :

“pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i
cele administrate de organele vamale, stabilite de organele
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat
urm�toare scaden�ei impozitului, taxei, contribu�iei, pentru care
s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv”.

La art.135 din Regulamentul vamal aprobat prin H.G.
nr.1114/09.11.2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al României, se precizeaz� c�, în cazul în care la
verific�ri ulterioare se constat� c� taxele vamale nu au fost
corect determinate, se procedeaz� potrivit art.61 din Codul vamal
al României, articol modificat prin art.1 din Legea
nr.174/17.05.2004 pentru aprobarea O.G. 92/24.12.2003.

Potrivit art.61 din Codul vamal aprobat prin Legea nr.141/
1997 :”3)când controlul vamal ulterior constat� c� s-au înc�lcat
reglement�rile vamale aplicate […] autoritatea vamal�, dup�
determinarea taxelor vamale cuvenite, ia m�suri de încasare […]
Neplata în termen atrage suportarea de major�ri de întârziere
aferente acestei diferen�e, în cuantumul stabilit prin lege […]

5)diferen�a în plus sau în minus privind alte drepturi de
import se solu�ioneaz� potrivit normelor care reglementeaz� aceste
drepturi”.
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Prevederile art.61 din Codul vamal al României se reg�sesc
modificate la art.115 din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�, astfel :

“(2) […] se datoreaz� dobânzi dup� cum urmeaz�:)pentru
diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente,
dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare
scaden�ei impozitului, taxei, sau contribu�iei, pentru care s-a
stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv”.

Potrivit art.121(1) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în
2005 privind Codul de procedur� fiscal� :

“Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz�
cu o penalitate de întârziere de 0,6 % pentru fiecare lun� �i/sau
pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data
de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data
stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur�
obliga�ia de plat� a dobânzilor”.

Referitor la data scaden�ei drepturilor vamale, potrivit
art.42(2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României
aprobat prin H.G. nr.1114/09.11.2001 :”Data declara�iei vamale în
detaliu acceptat� este data înregistr�rii ei �i determin�
stabilirea �i aplicarea regimului vamal”.

Declara�iile vamale pentru cazul în spe�� au determinat
regimul de import pentru m�rfurile respective la data
înregistr�rii lor la Biroul Vamal Sibiu, moment de la care sunt
datorate �i drepturile vamale de import aferente.

Debitele care fac obiectul prezentei analize fiind diferen�e
neachitate la drepturile vamale de import datorate de la data
declara�iilor vamale, rezult� c� data de la care petenta datoreaz�
dobânzi de întârziere este ziua imediat urm�toare înregistr�rii
declara�iei vamale de import.

Conform principiului de drept, “accesoriul urmeaz�
principalul”, obliga�ia principal� nu poate fi separat� de
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia
fiscal�. Dac� nu este achitat� la termen obliga�ia principal�,
aceasta este înso�it� de accesorii care de fapt se constituie în
actualizarea datoriei la momentul constat�rii ei.

Fa�� de cele expuse, se re�ine c� organele vamale au calculat
corect accesoriile aferente diferen�elor de drepturi vamale
stabilite �i datorate bugetului de stat.

În temeiul celor prezentate, potrivit dispozi�iilor
art.186(1) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind
Codul de procedur� fiscal�, se respinge contesta�ia formulat� de
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a cu privire la debitele
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accesorii reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum�
total� de ……………… lei RON.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.105, 106 �i 107 din Regulamentul vamal aprobat prin H.G.
nr.1114/09.11.2001, ale art.116(2) lit.a) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� în 2005 privind Codul de procedur�
fiscal�, coroborate cu cele ale art.186(1) din acela�i act
normativ, se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, pentru diferen�a de datorie
vamal� stabilit� prin Procesul-verbal de control nr…………/………… din
…….10.2005 în sum� total� de …………… lei(RON), din care:

-…………… lei – taxe vamale;
-…………… lei – comision vamal;
-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
precum �i accesoriile aferente în sum� total� de …………… lei

RON, constând în:
-…………… lei – dobânzi întârziere taxe vamale;
-…………… lei – penalit��i întârziere taxe vamale;
-…………… lei – d obânzi întârziere comision vamal;
-…………… lei – penalit��i întârziere comision vamal;
-…………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-…………… lei – penalit��i întârziere TVA.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.187 alin.2 din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
                     VASILICA MIHAI

D.D. 4ex.
21.11.2005


