
DECIZIA nr. 159/2009
privind  solutionarea contestatiei formulata de 

S.C. X S.R.L.
inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.  ...

Directia Generala a Finantelor Publice a  Municipiului Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale ... - Serviciul Inspectie Fiscala si Control Ulterior cu adresa  nr.  ...,  inregistrata la
D.G.F.P.-M.B. sub nr. ..., cu privire la contestatia S.C. X S.R.L. formulata prin SCA “...”, cu
sediul in Bucuresti, ....

Obiectul contestatiei inregistrata la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale ... sub nr. .../08.04.2009, il constituie Deciziile pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ... si nr. ... din data de ..., emise in baza
proceselor verbale de control nr. ... si nr. ... din data de ..., comunicate la data de ..., prin care
organul vamal a stabilit in sarcina societatii o diferenta de drepturi vamale de import si majorari
de intarziere aferente in suma totala de ... lei, astfel:

- ... lei - taxe vamale; 
-   ... lei - TVA;
- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale;
-   ... lei - accesorii aferente TVA. 

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art.
207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa
solutioneze contestatia formulata de S.C. X S.R.L.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

I. Prin contestatia formulata S.C. X S.R.L. solicita anularea Deciziilor pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ... si nr. ...
din data de .., emise in baza proceselor verbale de control nr. ... si nr. ... din data de ..., pe motiv
ca sunt netemeinice si nelegale, pentru urmatoarele considerente:

- produsul importat - premergatoare pentru copii - a fost corect incadrat la codul tarifar
8715001000, intrucat este vehicul destinat transportului copiilor mici;

- premergatoarele sunt destinate si transportului copiilor dintr-un loc in altul, in interiorul
sau exteriorul locuintei;

- premergatoarele importate cuprind, in caracteristicile sale constructive, si manere,
destinate impingerii/tragerii/directionarii acestuia de catre insotitori, astfel incat indeplinesc in
mod implicit si functia deplasarii controlate, a transportului copiilor, intocmai ca un
carucior/landou;

- incadrarea explicita a premergatoarelor in codul tarifar 94.03.70., apreciat de organul de
control ca fiind cel corect, s-a realizat prin Ordinul nr.878/19.05.2005, publicat in M.O. partea
I-a nr. 476/06.06.2005;

- pana la data de 06.06.2005 acestea au fost incadrate la codul tarifar 87150010 -
landouri, carucioare si vehicule similare pentru transportul copiilor;
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- ulterior datei de 06.06.2005 cand a intrat in vigoare Ordinul nr. 878/2005 privind
aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului
armonizat de denumire si codificare a marfurilor,  toate DVI-urile intocmite au fost conforme cu
prevederile acestuia, in sensul ca “premergator pentru copii” a fost incadrat la codul tarifar
9403.70.

II. Prin procesul verbal de control nr. ... incheiat de inspectorii vamali din cadrul
Directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale ..., s-a efectuat reverificarea operatiunilor
de punere in libera circulatie a marfurilor denumite premergatoare pentru copii pentru care s-au
intocmit declaratiile vamale de import nr. ... si nr. ..., cu incadrare tarifara 8715001000.

 Prin procesul verbal de control nr. ... incheiat de inspectorii vamali din cadrul
Directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale ..., s-a efectuat reverificarea operatiunilor
de punere in libera circulatie a marfurilor denumite premergatoare pentru copii pentru care s-a
intocmit declaratia vamala de import nr. ..., cu incadrare tarifara 8715001000.

In baza procesului-verbal nr. ..., organele vamale au emis Decizia pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..., prin
care au stabilit in sarcina S.C. X S.R.L. drepturi vamale de import si majorari de intarziere
aferente in suma totala de... lei reprezentand:

- 3.497 lei – taxe vamale; 
-    663 lei - TVA;
- 4.806 lei - accesorii aferente taxelor vamale;
-    911 lei - accesorii aferente TVA.

In baza procesului-verbal nr. ..., organele vamale au emis Decizia pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..., prin
care au stabilit in sarcina S.C. X S.R.L. drepturi vamale de import si majorari de intarziere
aferente in suma totala de ... lei reprezentand:

- ... lei – taxe vamale; 
- ... lei - TVA;
- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale;
- ... lei - accesorii aferente TVA.

Organul vamal de control a constatat declararea eronata a incadrarii tarifare la
codul tarifar 8715001000 a marfurilor premergatoare pentru copii, cod exceptat de la plata
taxelor vamale, intrucat marfa se clasifica la incadrarea tarifara 94.03.70.90, taxe vamale
corespunzatoare 20%.

III. Avand in vedere sustinerile contestatarei si documentele invocate de aceasta,
constatarile organelor vamale si actele normative invocate de contestatoare si de organele
vamale, se retin urmatoarele:

S.C. X S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J ..., CUI
- ....

Cauza supusa solutionarii este daca produsele “premergatoare pentru copii”,
importate de societate in perioada verificata se incadreaza la pozitia tarifara 9403.70.90. la
care se aplica cota de taxa vamala de 20%  din valoarea in vama declarata, sau la pozitia
tarifara declarata 8715001000- cod tarifar exceptat de la plata taxelor vamale.
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In fapt, in urma reverificarii operatiunilor de punere in libera circulatie a
marfurilor privind incadrarea tarifara a bunurilor “premergatoare pentru copii”, importate in
perioada 2003 – 2007 de catre SC X S.R.L. controlorii vamali din cadrul Directiei judetene
pentru accize si operatiuni vamale ... au constatat incadrarea eronata a importurilor efectuate cu
DVI nr. ..., nr. ... si nr. ..., la pozitia tarifara 8715001000, dispunand incadrarea la pozitia tarifara
9403.70.90. si emiterea Deciziilor pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. ... nr. ... din data de..., prin care organul vamal a stabilit in sarcina
societatii o diferenta de drepturi vamale de import si majorari de intarziere aferente in suma
totala de ... lei, astfel:

- ... lei – taxe vamale; 
-   ... lei - TVA;
- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale;
-   ... lei - accesorii aferente TVA.

In drept, potrivit prevederilor art. 100 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al Romaniei:

“Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului,
într-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala.” 

Avand in vedere cele de mai sus si in aplicarea prevederilor art.100 din Codul
camal al Romaniei, atributia legala a autoritatii vamale este aceea de a exercita controlul vamal
ulterior, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama si de a modifica, in consecinta,
declaratia vamala. Ratiunea acestui control ulterior consta in necesitatea verificarii de catre
organele competente a corespondentei dintre elementele inscrise in declaratia vamala si
realizarea in concret, pe parcursul celor 5 ani, a schimbului de marfuri si bunuri dintre România
si alte tari, in conformitate cu liberul de vama acordat.

In speta sunt incidente si dispozitiile art. 284 din Legea nr. 86/2006 care prevede:
“Operatiunile vamale initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale

anterioare intrarii în vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acelor reglementari.” 

Astfel, incadrarea marfurilor in Tariful vamal de import al Romaniei in vigoare la
data efectuarii importurilor (2005) se face prin aplicarea art. 72 din Legea nr. 141/1997, conform
Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a
marfurilor, prezentate  in anexa la Legea nr. 98/1996 pentru aderarea Romaniei la Conventia
Internationala privind Sistemul Armonizat de denumire si codificare a marfurilor si in
concordanta cu Notele explicative ale Sistemului Armonizat, care prevede: 

„Regulile generale si notele explicative de interpretare a nomenclaturii
mãrfurilor prevãzute în Tariful vamal de import al României sunt cele din Conventia
internationalã a Sistemului armonizat de descriere si codificare a mãrfurilor, încheiatã la
Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România este parte”.

Potrivit Regulii generale nr.1., 2. a) si 6. din anexa la Legea nr.98/1996 pentru
aderarea Romaniei la Conventia Internationala privind Sistemul armonizat de denumire si
codificare a marfurilor : 

"Incadrarea marfurilor in Nomenclatura pentru clasificarea marfurilor in
tarifele vamale se face conform urmatoarelor principii :

1. Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca
avand numai o valoare indicativa, incadrarea marfii considerandu-se legal determinata atunci

3



cand este in concordanta cu textul pozitiilor si al notelor de sectiuni si de capitole si atunci
cand nu sunt contrare termenilor utilizati in acele pozitii si note. 

2. a) Orice referire la un articol de la o pozi�ie determinat� acoper� acest articol,
chiar incomplet sau nefinit, cu condi�ia ca el s� prezinte, ca atare, caracteristicile esen�iale ale
articolului complet sau finit. Aceast� regul� se aplic� �i la articolul complet sau finit, sau
considerat ca atare, în virtutea dispozi�iilor precedente, atunci când articolul este prezentat
demontat sau nemontat; (…)

         b) orice mentiune la o materie de la o pozitie determinata se refera la acea materie
fie în stare pura, fie în amestec sau asociata cu alte materii. De asemenea, orice mentiune la
produse dintr-o anumita materie se refera la produsele alcatuite total sau partial din aceasta
materie. Încadrarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se face conform
principiilor enuntate în regula 3. 

3. Atunci când marfurile ar putea fi încadrate la doua sau mai multe pozitii, prin
aplicarea regulii 2 b), sau în orice alt caz, încadrarea se face dupa cum urmeaza: 

a) pozitia cea mai specifica are prioritate fata de pozitiile cu un domeniu de
aplicare mai general. Totusi, atunci când doua sau mai multe pozitii se refera fiecare numai la o
parte dintre materiile care compun un produs amestecat sau la un articol compozit, sau la o
parte dintre articolele marfurilor prezentate în seturi conditionate pentru vânzarea cu
amanuntul, aceste pozitii se considera, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice,
chiar daca una dintre pozitii da o descriere mai precisa sau mai completa; 

b) produsele amestecate, articolele compuse din materii diferite sau constituite
prin asamblarea unor articole diferite si marfurile prezentate în seturi conditionate pentru
vânzarea cu amanuntul, a caror încadrare nu poate fi efectuata prin aplicarea regulii 3 a), sunt
încadrate dupa materia sau articolul care le confera caracterul esential, atunci când este
posibila efectuarea acestei determinari; 

c) în cazul în care regulile 3 a) si 3 b) nu permit efectuarea încadrarii, marfa se
încadreaza la pozitia cu numarul cel mai mare dintre pozitiile susceptibile de a putea fi luate în
considerare. 

6. Încadrarea marfurilor în subpozitiile unei pozitii se efectueaza, în mod legal,
prin respectarea termenilor acelor subpozitii si ale notelor de subpozitii, cu care se afla în
relatie si cu respectarea regulilor de mai sus, întelegând prin aceasta ca nu pot fi comparate
decât subpozitiile aflate pe acelasi nivel. În sensul acestei reguli, se utilizeaza si notele de
sectiuni si capitole corespunzatoare, cu exceptia cazului în care contin dispozitii contrare”.

Notele explicative ale Sistemului Armonizat sunt prezentate in anexa la Decizia
directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr.1783/2002 privind Normele tehnice de
interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, editia a - III -a
(2002), actualizate prin aducerile la zi nr.1 si 2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 75/05.02.2003.

Fata de aceste dispozitii imperative ale legii se retine ca pentru o clasificare
corecta si legala a marfurilor la o pozitie determinata din Tariful vamal de import al Romaniei
conditia este ca aceasta sa fie determinata in concordanta cu textul pozitiilor si al notelor de
sectiuni si de capitole si ca articolul importat sa prezinte caracteristicile esentiale ale
articolului complet.

Potrivit dispozitiilor Capitolului 94 "Mobila; Mobilier Medico-Chirurgical;
Articole de pat si similare; Aparate de iluminat nedenumite si necuprinse in alta parte; Lampi
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pentru reclame luminoase, insemne luminoase, placi indicatoare luminoase si articole similare;
Constructii prefabricate" din Tariful Vamal de Import al Romaniei pentru anul 2005:

"Note de Capitol:
“2. Articolele (altele decât partile) prevazute la pozitiile de la 94.01 la 94.03

trebuie sa fie concepute pentru a fi asezate pe sol.” 

In raport de documentele aflate la dosar si prevederile legale mai sus mentionate,
se retine ca incadrarea tarifara legala a produselor denumite “premergatoare pentru copii”,
importate de societate in perioada supusa verificarii, potrivit caracteristicilor acestor marfuri este
9403.70.90 "Altele".

Articolul “Premergatoare pentru copii” nu poate fi clasificat la codul tarifar
8715001000 - landouri, caruciare si vehicule similare pentru transportul copiilor, intrucat nu
corespunde cu textul pozitiei respective, deoarece la aceasta pozitie sunt incadrate acele marfuri
ce sunt utilizate pentru trasportul copiilor mici si destinate sa fie impinse cu mana, ori
premergatoarele nu pot fi considerate “vehicule similare pentru transportul copiilor”,
intrucat acestea nu prezinta caracteristicile esentiale ale articolului complet.

Astfel, incadrarea tarifara corecta in raport de caracteristicile produsului este la
codul tarifar 9403.70.90 asa cum, in mod legal, au constatat organele vamale.

De altfel, in acelasi sens s-a pronuntat si Directia Tehnici de Vamuire si Tarif
Vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor prin adresa nr.24966/TFN/08.05.2009, anexata
in copie, la dosarul cauzei, prin care se precizeaza urmatoarele:

“Prin Ordinul nr. 878/19.05.2005, publicat in Monitorul Oficial nr.
476/06.06.2005, se aplica de catre autoritatea vamala deciziile referitoare la interpretarea
Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, emise de Comitetul
Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamala, conform Conventiei
internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor,
prevazute in anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la prezentul ordin.

Aceste anexe cuprind decizia de clasificare a unui “articol pentru copii
denumit premergator constituit dintr-un cadru circular cu o armatura din tuburi de otel,
pliabila, montata de 8 role. Este mobil si este prevazut cu un scaun format dintr-o bucata de
stofa in care au fost practicate doua deschizaturi pentru a lasa sa treaca picioarele copilului si
cu o masa pe care sunt fixate jucarii. Este utilizat pentru a ajuta copii sa mearga in
siguranta.”

Acest articol se clasifica la subpozitia 9403 70, conform Regulilor Generale
de Inperpretare nr.1 si nr. 6. Mentionam ca decizia de clasificare reprezinta o confirmare a
clasificarii si nu o schimbare de opinie.

Analizand Informatiile Tarifare Obligatorii din baza de date a Comisiei
Europene rezulta faptul ca acest tip de produs a fost clasificat la subpozitia 9403 70 90,
pana la data de 31.12.2005 cand, urmare a conversiei subpozitiei in Nomenclatura
combinata, continutul acesteia a fost preluat de subpozitia 9403 70 00.”

Totodata, art. 50 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României
prevede:

“(1) Marfurile destinate a fi plasate sub un regim vamal fac obiectul unei
declaratii vamale corespunzatoare acelui regim.

 (2) Declaratia vamala se completeaza si se semneaza, pe formulare tipizate, de
catre titularul operatiunii sau de catre reprezentantul sau, in forma scrisa sau utilizand un
procedeu informatic agreat de autoritatea vamala.
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(3) Declaratia vamala se depune la biroul sau punctul vamal impreuna cu
documentele prevazute de reglementarile vamale, in vederea acceptarii regimului vamal
solicitat.”

In conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 141/1997 privind Codul
Vamal al Romaniei: “Autoritatea vamala poate aproba titularului operatiunii sau
reprezentantului acestuia, la cerere, sa efectueze, înainte de depunerea declaratiei vamale,
verificarea felului si a cantitatii marfii si sa preleveze probe, în vederea întocmirii si depunerii
corecte a declaratiei vamale��

La art. 53 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României se arata:
“Declarantul are dreptul sa rectifice sau sa retraga declaratia vamala depusa si

acceptata de autoritatea vamala numai pana in momentul inceperii controlului fizic al
marfurilor.”

De asemenea, art. 35, art. 36, art. 63, art. 64 si art.65 din Hotararea Guvernului nr.
1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, prevede:

“ART. 35
(1) Declarantii vamali pot sa verifice, înainte de depunerea declaratiei vamale,

felul si cantitatea marfurilor sosite sau care se expediaza. De asemenea, se poate solicita
autoritatii vamale, printr-o cerere, si permisiunea pentru prelevarea de esantioane.

(2) Cererile prevazute la alin. (1) se prezinta autoritatii vamale si contin
urmatoarele date:

a) numele si adresa solicitantului;
b) locul unde se afla marfurile;
c) numarul declaratiei sumare, atunci când aceasta a fost depusa;
d) orice alte date necesare pentru identificarea marfurilor.

(3) Când în cerere este solicitata si o prelevare de esantioane, autoritatea vamala
stabileste cantitatea de marfa care se va preleva.

ART. 36
(1) Examinarea prealabila a marfurilor si prelevarea esantioanelor se

efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale.
(2) Dezambalarea, cantarirea, reambalarea sau orice alte manipulari ale

marfurilor se fac pe riscul si pe cheltuiala solicitantului. Cheltuielile pentru eventualele analize
de laborator sunt, de asemenea, în sarcina solicitantului.

(3) În cazul în care operatiunile prevazute la alin. (2) se efectueaza la solicitarea
transportatorului, cheltuiala se va suporta de catre importator sau exportator, dupa caz.

(4) Esantioanele prelevate vor fi incluse în declaratia vamala prin care s-a
stabilit regimul vamal. (...)

ART. 63
(1) Când în cadrul operatiunii de control vamal fizic este necesara prelevarea de

esantioane, autoritatea vamala notifica aceasta declarantului.
(2) Prelevarea de esantioane poate fi efectuata direct de autoritatea vamala sau

de declarantul vamal ori de o persoana desemnata de acesta, sub controlul autoritatii vamale.
(3) Cantitatile prelevate nu trebuie sa depaseasca necesarul pentru a permite

analiza sau contraanaliza marfurilor.
(4) Prelevarile de esantioane sunt efectuate conform metodologiilor stabilite de

laboratoarele agreate împreuna cu Directia Generala a Vamilor.
ART. 64
(1) Declarantul vamal este obligat sa asiste la prelevarea esantioanelor si sa

acorde asistenta necesara autoritatii vamale pentru efectuarea operatiunii.

6



(2) În cazul în care declarantul vamal refuza sa asiste la prelevarea
esantioanelor, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze aceasta operatiune din oficiu.

ART. 65
Marfurile din care au fost prelevate esantioane pot fi ridicate din vama cu

acordul autoritatii vamale, fara a se astepta rezultatul analizei, cu conditia ca datoria vamala
care ar lua nastere sa fie platita sau garantata.”

Fata de cele prezentate, se retine ca, desi societatea petenta avea posibilitatea
efectuarii unei expertize înainte de depunerea declaratiei vamale conform prevederilor legale mai
sus mentionate, nu si-a exercitat acest drept, iar aceasta nu a dovedit ca au fost prelevate
esantioane sub controlul autoritatii vamale, astfel ca fotografiile prezentate ca proba la
contestatia depusa nu respecta conditiile stipulate de art.52 din Legea nr. 141/1997 privind Codul
Vamal al României, respectiv art. 35 - art. 36 si art. 63-65 din Regulamentul de aprobare a
Codului Vamal al României aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1114/2001.

Dat fiind ca societatea contestatoare in calitate de titulara a operatiunilor vamale
de import, a incadrat in mod gresit bunurile importate la codul tarifar 8715001000, corecta fiind
incadrarea tarifara dispusa de organele vamale, acestea au recalculat cuantumul taxelor vamale si
al TVA, in functie de incadrarea corecta, rezultand de plata in sarcina S.C. X SRL obligatii
suplimentare reprezentand drepturi vamale.

Avand in vedere cele precizate si prevederile legale citate urmeaza a se respinge
contestatia formulata pentru suma de ... lei reprezentand drepturi vamale, din care: ... lei taxe
vamale si ... lei TVA.

Astfel, in conditiile in care contestatara are un debit reprezentand taxe vamale si
TVA, cu scadenta la data acceptarii si inregistrarii declaratiilor vamale de import, societatea
datoreaza si majorarile de intarziere aferente, in baza principiului de drept accessorium sequitur
prinicipale.

Conform art. 111, art. 114, art. 119, art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala:

"Art. 111. - (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza".

"Art. 114. - (2) Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare
impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorari de
intarziere. Dispozitiile art. 1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator". 

"Art. 119. - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere". 

Art. 120. - (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv".

De asemenea, potrivit dispozitiilor art.213 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala: “În solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele
de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei
se face în raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de
documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face în limitele sesizarii.”.

7



Fata de cele mai sus prezentate rezulta ca SC X SRL datoreaza majorarile de
intarziere aferente taxelor vamale si TVA in suma de ... lei, contestatia urmand a fi respinsa ca
neintemeiata pentru acest capat de cerere.

Pentru considerentele invederate si in temeiul art. 100 si art. 284 din Legea
nr.86/2006, art. 50, art. 52, art. 53 si art. 72 din Legea nr. 141/1997, Regulile generale pentru
interpretarea Sistemului armonizat din Anexa nr.1 la Legea nr.98/1996 pentru aderarea Romaniei
la Conventia Internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor,
Anexa la Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr.1783/2002 privind
Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor,
editia a - III -a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr.1 si 2, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 75/05.02.2003, art. 35, art. 36, art. 63-65 din H.G. nr. 1114/2001, art.
111, art. 114, art. 119, art. 120 si art. 213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala

DECIDE 

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de S.C. X SRL impotriva
Deciziilor pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr... si nr. ... din data de ..., emise in baza proceselor verbale de control nr. ... si nr. ... din
data de ..., prin care organul vamal a stabilit in sarcina societatii o diferenta de drepturi vamale
de import si majorari de intarziere aferente in suma totala de ... lei, reprezentand:

- ... lei - taxe vamale; 
-   ... lei - TVA;
- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale;
-   ... lei - accesorii aferente TVA.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti.
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