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059611NT  
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Directia Regionala pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale , prin adresa nr. ../13.04.2011 înregistrat� la D.G.F.P. sub 
nr…/21.04.2011, cu privire la necesitatea relu�rii procedurii administrative de solu�ionare a 
contesta�iei depuse de S.C WW S.R.L. din …, pentru care s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei prin Decizia nr. ../31.07.2007 pân� la finalizarea ac�iunilor în 
instan�� care au avut ca obiect plângeri contraven�ionale. 

Contesta�ia a fost formulat� de avocat AA din  in numele si pentru S.C. WW S.R.L. 
având codul unic de inregistrare … si sediul în …. Contesta�ia, înregistrat� la Directia 
Regionala Vamala  sub nr. ../30.05.2007, a fost formulat� împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr…. din 
26.04.2007  in baza procesului verbal de control cu acelasi numar, anexa la decizie, �i are 
ca obiect suma de …lei reprezentand: 

-.. lei - taxa pe valoarea adaugata; 
- .. lei – dobanzi aferente taxei pe valoarea adaugata; 
- .. lei – majorari aferente taxei pe valoarea adaugata; 
- .. lei – penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. 
 Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) �i (2), art. 207 

alin.(1) �i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
este legal învestit� s� solu�ioneze pe fond contesta�ia formulat� de S.C. WW S.R.L. din ….. 
 

I. La data de 30.05.2007, petenta formuleaz� contesta�ie împotriva Procesului 
verbal de control si a Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …/26.04.2007, prin care s-a stabilit ca s-au 
savarsit contraventii si s-au calculat diferente de obligatii vamale, motivand urmatoarele: 
 Societatea a formulat plangeri contraventionale impotriva proceselor verbale 
de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite de Directia Regionala Vamala 
, drept pentru care se suspenda, potrivit legii, executarea sanctiunilor amenzilor aplicate 
pana la solutionarea definitive si irevocabila a acestor plangeri de catre instantele 
judecatoresti competente. 

Referitor la faptul ca s-a stabilit ca nu au fost lichidate in termen 23 de operatiuni de 
import temporar care au fost declarate ca fiind lichidate, societatea arata ca in mod eronat, 
folosind ca unitate de masura kg in loc de metri liniari, organele de control au stabilit ca 
marfurile plasate sub regim  de perfectionare activ� cu suspendarea platii drepturilor de 
import nu au fost utilizate pentru realizarea de produse compensatoare in totalitate precum 
si ca diferentele cantitative de tesatura nu au fost returnate partenerului extern in termenul 
stabilit de autoritatea vamala. Ca urmare, deoarece s-a considerat eronata declararea 
operatiunilor ca fiind lichidate, organele vamale au stabilit o datorie vamala pe care 
S.C. WW S.R.L. este obligata sa o plateasca la bugetul de stat.  

La data de 26.06.2007 societatea a depus la D.G.F.P. o completare la contestatia 
depusa initial la D.R.V. , prin care solicita de asemenea exonerarea de la plata taxei pe 
valoarea adaugata si a accesoriilor aferente, si prin care aprofundeaza motivatia privind 
utilizarea ca unitate de masura pentru tesaturi a metrilor liniari si nu a kilogramelor pentru 
justificarea consumurilor de materii prime importate incorporate in produsele finite 
exportate, depunand in acest sens diferite documente, cum ar fi: un set de documente de 
import pentru care s-a facut lichidarea, adresa emisa de Institutul National de Cercetare-
Dezvoltare pentru textile si pielarie, corespondenta cu firmele furnizoare si beneficiare ale 
produselor, un model de incadrare a tiparului in materialul de baza. 

S.C. WW S.R.L. a depus la D.G.F.P.  la data de 13.07.2007, in copie, si 
documentele inregistrate si vizate de Biroul Vamal , respectiv deconturi de justificare si 
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fisele reexporturilor, din care se constata ca materiile prime importate temporar sunt 
justificate prin exporturile de produse compensatoare realizate.  
 

II. Directia Regionala Vamala  a efectuat la S.C. WW S.R.L. controlul ulterior al 
operatiunilor vamale de import-export derulate in perioada 01.01.2005-28.02.2007, control 
finalizat prin incheierea Procesului verbal de control nr. ../26.04.2007 si prin emiterea 
Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal cu acelasi numar.  

Prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal intocmita de Directia regionala Vamala  – Serviciul 
Antifrauda vamala, avand la baza Procesul verbal de control nr. ../26.04.2007, s-a stabilit 
o obligatie suplimentara reprezentand TVA in suma de .. lei, precum si obligatii 
fiscale accesorii - dobanzi, penalitati si majorari de intarziere – in suma totala de .. 
lei.  

La punctul 2.1.1. "Motivul de fapt" se precizeaza  ca S.C. WW S.R.L. nu a lichidat in 
termenele solicitate si aprobate de D.R.V.  un numar de 23 de operatiuni de import 
temporar, declarand eronat ca acestea ar fi lichidate. Prin neincheierea in termen a 
operatiunilor de import temporar sub regim vamal suspensiv a luat nastere o datorie 
vamala pe care societatea este obligata sa o achite la bugetul de stat, iar pentru 
neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata societatea datoreaza dobanzi, 
penalitati si majorari de intarziere. Prin neincheierea in termen a operatiunilor de import 
temporar, societatea a savarsit mai multe contraventii, iar pentru constatarea si 
sanctionarea acestora au fost intocmite procese verbale de constatare si sanctionare a 
contraventiilor.   

La punctul 2.1.2. "Temeiul de drept" sunt enumerate articole din Regulamentul 
(CEE) nr. 2913/1992, Legea nr. 141/1997 si Legea nr. 86/2006 referitoare la incheierea 
regimului vamal suspensiv, la nasterea datoriei vamale si la modul de de determinare a 
cuantumului acesteia, precum �i reglement�rile privind stabilirea obliga�iilor fiscale 
accesorii, respectiv: 

-Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992, privind Codul Vamal Comunitar, art. 118, art. 
226, art. 121, art. 40, art. 59;  
-Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, art. 111, art. 226 lit. b), art. 
141, art. 82; 
-H.G. nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, 
art. 652 lit. m), art. 653 lit. h), art. 653 lit. a); 
-O.G. nr. 61/2002, O.G. nr. 92/2003, republicat�. 
In Procesul verbal de control, referitor la aspectele privind incheierea operatiunilor 

de perfectionare activa, organele vamale au constatat ca in cazul unui numar de 23 de 
importuri in regim de admitere temporara, cantitatea de tesatura declarata in kg la 
import nu a fost utilizata integral pentru realizarea de produse compensatoare, nu a 
primit o alta destinatie vamale si nu a fost returnata partenerului extern. Diferentele 
de tesatura rezultate avand in vedere unitatea de masura specifica kg/metru liniar au fost 
stabilite in functie de cantitatile exprimate in kg tesatura declarate la import, de cantitatile 
nete de produse compensatoare reexportate din care s-a stabilit cantitatea neta de tesatura 
utilizata in kg, dupa ce au fost scazute cantitatile de accesorii care au intrat in componenta 
produselor compensatoare reexportate, in functie de facturile de export si deconturile 
justificative intocmite cu ocazia reexporturilor efectuate. Organele de control au stabilit ca 
prin neincheierea in termenul dat de autoritatea vamala a operatiunilor vamale de admitere 
temporara sub regim de perfectionare activa, societatea a incalcat prevederile art. 111 din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, declarand eronat ca operatiunile 
respective au fost lichidate. 
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III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile organului 
de control, documentele existente la dosarul cauzei si actele normative in vigoare in 
perioada verificata, se retin urmatoarele: 

 
Prin cauza supus� solu�ion�rii, Direc�ia General� a Finan�elor Publice este 

învestit� s� se pronun�e dac� este legal� m�sura calcul�rii de c�tre organele de 
control vamal în sarcina S.C. WW S.R.L. a obliga�iilor de plat� în sum� de … lei 
reprezentand drepturi de import si accesorii aferente acestora, in conditiile in care 
instan�a a re�inut c� închiderea opera�iunilor vamale �i stabilirea datoriei vamale s-a 
f�cut prin stabilirea consumului de materie prim� importat� prin raportare la unitatea 
de m�sur� metrul �i nu kilogramul. 

 
In fapt, 
S.C. WW S.R.L. a derulat operatiuni de perfectionare activa, cu suspendarea platii 

drepturilor de import, in baza Autorizatiilor nr. ../22.07.2005 si nr. …/12.07.2006, 
respectiv….., emise de Directia Regionala Vamala , marfurile plasate sub acest regim 
vamal fiind diverse tesaturi si accesorii necesare confectionarii de produse de 
imbracaminte. Potrivit acestor autorizatii, marfurile care urmau a suferi operatiuni de 
perfectionare activa, respectiv croire, confectionare, finisare, calcare, ambalare, marcare, 
aveau ca unitate de masura metrul liniar – ml (pentru tesaturi si unele accesorii) sau bucata 
(pentru accesorii). In documentele care atesta importul marfurilor si prelucrarea acestora 
tesaturile au fost exprimate in metri liniari, iar in documentele privind reexportul produselor 
compensatoare realizate acestea sunt exprimate in bucati.  

Prin procesul verbal nr. …/26.04.2007, organele de control din cadrul D.R.V. au 
stabilit ca in cazul a 23 de declaratii vamale de admitere temporara din perioada noiembrie 
2005-decembrie 2006 societatea nu a utilizat in totalitate materia prima importata in 
vederea realizarii de produse compensatoare, iar diferenta neutilizata nici nu a primit o alta 
destinatie vamala si nici nu a fost returnata partenerului extern in termenul stabilit de 
autoritatea vamala. Cantitatea de tesatura nejustificata la export a fost stabilita de organele 
vamale prin utilizarea ca unitate de masura, atat la import cat si la export, a kilogramului, 
nu a metrului liniar, unitate de masura in care au fost cuantificate tesaturile in documentele 
de import, de prelucrare si de reexport, fara a specifica potrivit carui act normativ au 
efectuat aceasta transformare si implicit calculul cantitatii de tesatura nejustificate la export. 
Pentru nerespectarea conditiilor in care a fost acordat regimul vamal de perfectionare 
activa, respectiv pentru faptul ca cele 23 de operatiuni au fost declarate ca fiind lichidate cu 
toate ca, expirmate in kg, cantitatile de tesatura importate nu corespundeau cu cele 
exportate inglobate in produse compensatoare, organele vamale de control au calculat 
drepturi vamale de plata aferente diferentelor cantitative in metri liniari rezultati din 
transformarea din kg a tesaturilor, si au stabilit ca societatea a savarsit contraventia 
prevazuta de art. 652 lit. m) din H.G.nr. 707/2006.   

Atat prin contestatia formulata impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei 
privind obligatiile suplimentare stabilite la controlul vamal nr. ../26.04.2007, depusa la 
D.R.V. , cat si prin completarea acestei contestatii, depusa la D.G.F.P.  la data de 
26.06.2007, si transmisa de aceasta institutie organului emitent al actului atacat in vederea 
exprimarii unui punct de vedere privind motivatiile petentei, pentru care s-a formulat 
raspunsul inregistrat la institutia noastra sub nr. ../18.07.2007, S.C. WW S.R.L. arata ca a 
formulat plangeri contraventionale impotriva proceselor verbale de constatare si 
sanctionare a contraventiilor, precum si ca nu este de acord cu constatarile organelor 
de control in ceea ce priveste stabilirea de diferente cantitative in kg intre cantitatile 
de tesaturi importate si cele incluse in produsele compensatoare exportate, in 
conditiile in care justificarea tesaturilor importate s-a facut in metri liniari, potrivit 
documentatiilor depuse la Biroul vamal Piatra  (decont justificativ, fisa reexportului). 
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La dosarul contesatiei exista, in copie, plangerile contraventionale inregistrate la 
D.R.V. sub nr. ../21.05.2007 formulate importiva Proceselor verbale de constatare si 
sanctionare a contraventiilor nr. …../aprilie 2007 intocmite pentru importurile in regim de 
perfectionare activa care s-au considerat ca nefiind lichidate integral.  

Prin Decizia nr. ../31.07.2007, Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a suspendat 
solu�ionarea contesta�iei formulate împotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind 
obligatiile suplimentare stabilite la controlul vamal nr. ../26.04.2007 pân� la solu�ionarea de 
c�tre instan�� a plângerilor contraven�ionale formulate de societate împotriva Proceselor 
verbale de contraven�ie nr. …./aprilie 2007.   

Cu adresa nr. …/13.04.2011, înregistrat� la D.G.F.P. sub nr. …/21.04.2011, Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale a transmis organului de solu�ionare a 
contesta�iei sentin�ele civile irevocabile pronun�ate de Tribunalul , prin care s-au solu�ionat 
plângerile contraven�ionale mai sus men�ionate, în vederea relu�rii procedurii 
administrative de solu�ionare a contesta�iei. 

Cele 23 de decizii civile transmise de D.R.A.O.V. sunt urm�toarele: 
-Decizia civil� nr. A/11.01.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 

fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. A/03.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. B/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. B/03.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. C/04.10.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. C/04.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. D/08.03.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. D/04.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. E/12.04.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. E/05.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. F/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. F/05.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. G/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. G/06.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. H/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. H/06.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. J/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. J/10.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. K/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. K/10.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. L/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. L/11.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. M/07.06.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. M/11.04.2007 �i de anulare a acestuia; 
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-Decizia civil� nr. N/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. N/12.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. O/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. O/12.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. P/14.06.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. P/12.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. R/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. R/13.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. Q/14.12.2009, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. Q/13.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. W/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. W/16.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. S/08.02.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. S/16.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. T/08.03.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. T/17.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. Y/07.06.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. Y/17.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. Z/04.10.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. Z/18.04.2007 �i de anulare a acestuia; 

-Decizia civil� nr. X/22.03.2010, prin care s-a men�iunut solu�ia dat� de instan�a de 
fond, de admitere a plângerii contraven�ionale formulate împotriva Procesului verbal 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. X/18.04.2007 �i de anulare a acestuia. 

Solu�ia de admitere a celor 23 de plângeri contraven�ionale, pronun�at� de instan�a 
de fond �i men�inut� de instan�a de recurs, a fost pronun�at� cu luarea în considerare a 
celor re�inute în raportul de expertiz� tehnic� efectuat în cauz�, respectiv c� în urma 
prelucr�rii materialelor textile în cadrul opera�iunilor de import temporar care fac obiectul 
proceselor verbale de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor contestate încheiate de 
Direc�ia Regional� Vamal� , nu au r�mas cantit��i de produse textile ce trebuiau declarate 
la organele vamale; opera�iunile de import temporar ce fac obiectul acelora�i înscrisuri 
constatatoare contestate sunt finalizate pentru opera�iunile de import temporar; unitatea de 
m�sur� utilizat� de S.C. WW S.R.L. pentru �es�tur� este metrul liniar, unitate de m�sur� 
nominalizat� în autoriza�iiile de perfec�ionare activ� acordate de Autoritatea Na�ional� a 
V�milor în anii 2005, 2006, iar unitatea de m�sur� kilogram nu este relevant� în finalizarea 
importurilor temporare efectuate de oricare fabric� textil�. Expertul a mai re�inut c� 
activitatea economic� a procesatorilor în lohn este finalizat� dup� reexportul produselor 
finite, respectiv decontarea cantit��ilor de �es�tur� �i ale auxiliarelor. Cantit��ile de �es�tur� 
importate sunt strict dimensionate pentru comenzi bine definite, iar consumurile specifice 
sunt transmise pe fiecare modelde c�tre client prin docketul comenzii. �es�turile sunt 
materii prime neuniforme ca structur�, în sensul c� pe o unitate de lungime sau de arie nu 
se respect� matematic aceea�i greutate deoarece fibrele textile cu cât con�in o 
component� natural� în procent mai mare, prezint� o varia�ie mai mare pe unitatea de 
mas�. Prin urmare, decontarea materiilor prime se face în unitatea de lungime, respectiv 
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metrul liniar. Dup� analizarea modului de calcul efectuat de c�tre agentul constatator 
potrivit men�iunilor din raportul de control, expertul a concluzionat c� algoritmul utilizat 
porne�te de la greutatea final� declarat� în declara�ia vamal� de export din care se scade 
o cot� de 20% ponderea auxiliarelor, apreciind c� s-a introdus un paramentru eronat, 
ponderea medie a greut��ilor accesoriilor, ca procent fix de 20% din greutatea produsului 
finit. Expertul consider� c� produsele textile sunt de design variat, lungi, scurte, iar 
accesoriile variaz� de la nasturi, la paiete �i cristale. De asemenea, s-a mai precizat c� 
este eronat� �i stabilirea cantit��ii nete a produsului finit deoarece au fost incluse �es�tura, 
auxiliarele (a��, nasturi, inser�ie, elastic, banda, dantela), etichete adezive, �esute �i din 
carton, umera�ul de transmort �i inele de m�rime, husa de protec�ie, punga cu nasture de 
rezerv�, ace de plastic pentru prinderea etichetelor. Or, nu se poate aduna marfa cu 
ambalajul, �i la final s� se deconteze �es�tura importat�, folosindu-se o estimare general� 
de 20% �i nici nu se poate face abstrac�ie de erorile de aproximare din transform�rile 
repetate care la un volum mare de materie prim� induc în final o cantitate de �es�tur� 
virtual�. În concluzie, datorit� estim�rii eronate a contribu�iei auxiliarelor �i accesoriilor, 
calculul efectuat de c�tre organele de control a devenit nereal, iar ponderea de 20% pentru 
auxiliare este aceea�i pentru toate produsele (rochie, bluz�, fust�), expertul apreciind c� 
aceast� aproximare nu are o fundamentare corect�. De asemenea, s-a mai avut în vedere 
�i faptul c� în autoriza�ia de perfec�ionare activ� unitatea de m�sur� pentru �es�tur� este 
metrul liniar, utilizat� �i de petent�, unitate de m�sur� indicat� �i în sistemul interna�ional 
din Codul vamal, iar kg/ml nu este o unitate de m�sur� specific� deoarece nu-�i p�straez� 
caracteristica de reproductibilitate �i repetabilitate de la un metru la altul datorit� 
neuniformit��ii materiei prime. 

     
 In drept,  

Referitor la solu�ionarea contesta�iei, art. 213 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare precizeaz� c�: 
    „(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept 
care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 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. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii.” 

Potrivit prevederilor articolului 214 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare:  

“(1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, 
solutionarea cauzei atunci cand: 

[...]  b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau 
inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati. 

[...] 
(3) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a 

determinat suspendarea […].” 
Referitor la stabilirea datoriei vamale �i la constatarea contraven�iilor, sunt incidente 

urm�toarele prevederi legale:  
-Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 privind Codul Vamal Comunitar, art. 118, care 

stipuleaz� c�: 
„1. Autorit��ile vamale specific� perioada în care produsele compensatoare trebuie 

s� fi fost exportate sau reexportate sau s� li se fi atribuit o alt� destina�ie vamal�. Aceast� 
perioad� trebuie s� �in� seama de timpul necesar îndeplinirii opera�iunilor de perfec�ionare 
�i de înstr�inare a produselor compensatoare. 

2. Termenul începe s� curg� de la data la care m�rfurile necomunitare sunt plasate 
sub regimul de perfec�ionare activ�.” 

-Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, art. 111: 
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„(1) Regimul suspensiv economic se încheie când m�rfurile plasate în acest regim 
sau, în anumite cazuri, produsele compensatoare ori transformate ob�inute sub acest regim 
primesc o nou� destina�ie vamal� admis�. 

(2) Autoritatea vamal� ia toate m�surile necesare pentru a reglementa situa�ia 
m�rfurilor pentru care regimul vamal nu s-a încheiat în condi�iile prev�zute.” 

-Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992, privind Codul Vamal Comunitar, art.204 
„1. O datorie vamal� la import ia na�tere prin: […] 

    (b) nerespectarea unei condi�ii care reglementeaz� plasarea m�rfurilor sub regimul 
respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import �inând seama de 
destina�ia m�rfurilor.” 

-Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, art. 226 lit. b): 
„(1) Datoria vamal� la import ia na�tere �i prin: […] 

    b) nerespectarea unei condi�ii care reglementeaz� plasarea m�rfurilor sub regimul 
respectiv sau acordarea unor drepturi de import reduse sau zero, în func�ie de destina�ia lor 
final�.” 

- Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, art. 82: 
„(1) M�rfurile destinate plas�rii sub un regim vamal trebuie s� fac� obiectul unei 

declara�ii pentru acel regim vamal. 
-H.G. nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, 

art. 130 
„(1) F�r� a se înl�tura aplicarea dispozi�iilor legii penale, depunerea la biroul vamal a 

unei declara�ii semnat� de c�tre declarant sau reprezentantul s�u atrage r�spunderea 
acestuia, potrivit prevederilor legale, pentru: 
    a) corectitudinea informa�iilor înscrise în declara�ie; 
    b) autenticitatea documentelor anexate; 
    c) respectarea obliga�iilor care decurg din plasarea m�rfurilor sub regimul vamal 
solicitat.” 

-H.G. nr. 707/2006 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, 
art. 652: 

„Constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� de la 1500 lei la 3000 lei 
urm�toarele fapte: […] 

m) neîndeplinirea de c�tre titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor 
vamale economice a termenelor, condi�iilor �i obliga�iilor prev�zute pentru derularea �i 
încheierea acestor regimuri.” 

 
 Fa�� de cele prezentate în fapt �i în drept re�inem urm�toarele: 

Transformarea efectuata de organele vamale, evaluand tesaturile din punct de 
vedere cantitativ in kg atat la import cat si la export, si nu in metri liniari, asa cum au fost 
evaluate de catre societate, a condus la stabilirea unor diferente cantitative de 
tesatura, acestea concluzionand ca marfurile plasate sub regim de perfectionare 
activa cu suspendarea drepturilor de import nu au fost utilizate integral pentru 
realizarea de produse compensatoare si nici nu au fost returnate partenerului extern in 
termenul stabilit de autoritatea vamala. Existenta acestor diferente a condus la calcularea 
de drepturi vamale si de accesorii aferente, precum si la sanctionarea contraventionala a 
societatii, masuri contestate de S.C. WW S.R.L. 

În m�sura în care situa�ia de fapt consemnat� în procesul verbal de control �i în 
procesele verbale de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor, respectiv faptul c� 
societatea nu a lichidat în totalitate opera�iunile de import temporar, nerespectând astfel 
prevederile art. 111 din Legea nr. 86/2006 �i ale art. 204 din Regulamentul CEE 2913/92 �i 
a s�vâr�it contraven�ia prev�zut� de art. 652 lit. m din H.G. nr. 707/2006, a fost contrazis� 
de concluziile raportului de expertiz�, atât prima instan��, cât �i instan�a de recurs au 
constatat c� a fost r�sturnat� prezum�ia relativ� de veridicitate a proceselor verbale �i pe 
cale de consecin�� plângerile sunt întemeiate. 
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Având în vedere c� organele de control au considerat c� datoria vamal� a luat 
na�tere prin nerespectarea unei condi�ii care reglementeaz� plasarea m�rfurilor sub 
regimul vamal de perfec�ionare activ�, respectiv c� opera�iunile de import temporar nu au 
fost încheiate în termen, iar instan�a a stabilit c� societatea a respectat în fapt aceast� 
condi�ie, nedovedindu-se s�vâr�irea acestei fapte care a fost considerat� �i contraven�ie, 
r�spunderea agentului economic nu poate fi angajat�, astfel c� m�sura organelor de 
control de a calcula în sarcina S.C. WW S.R.L. obliga�ii de plat� suplimentare nu este 
legal�, urmând a se admite contesta�ia petentei pentru suma de 128.585 lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i a se anula men�iunile referitoare la 
stabilirea acestei sume din Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../26.04.2007 �i din Procesul verbal de 
control cu acela�i num�r, întocmite de Direc�ia Regional� Vamal� . 

În ceea ce prive�te suma de .. lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei, aceasta repezint� m�sur� accesorie în raport 
cu debitul. Deoarece în sarcina contestatoarei nu a fost re�inut debitul în sum� de .. lei ca 
datorat, conform principiului de drept accesoriul urmeaz� principalul, S.C. WW S.R.L. nu 
datoreaz� nici accesoriile în sum� total� de ..lei, drept pentru care contesta�ia va fi 
admis� �i pentru obliga�ile fiscale accesorii în sum� de … lei aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� �i se vor anula men�iunile referitoare la stabilirea acestei sume 
din Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. ../26.04.2007 �i din Procesul verbal de control cu acela�i num�r, 
întocmite de Direc�ia Regional� Vamal� . 

  
 Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 210, 
art.216 alin.(1) �i (2) si art. 218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, se 

 
D E C I D E : 

 
Admiterea contesta�iei formulate de S.C. WW S.R.L. din ….pentru suma de ….lei 

reprezentând: 
- .. lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-  .. lei – obliga�ii fiscale accesorii aferente taxei pe valoarea adaugat�  

�i anularea men�iunilor referitoare la aceste sume din Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../26.04.2007 �i din Procesul 
verbal de control nr. ../26.04.2007 emise de Direc�ia Regional� Vamal� . 

 
 


