
D E C I Z I E nr.                  
privind solu ionarea contesta iei formulat de 

 
S.C. X S.R.L.  înregistrat la 

DGRFP Timi oara sub nr. ./25.09.2013    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Direc ia Regional Vamal cu adresa nr. ./25.09.2013, înregistrat la 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 

./25.09.2013 asupra contesta iei formulate de

  

S.C. X S.R.L., denumire anterioar S.C. .. S.R.L., 
cu sediul, la data formul rii contesta iei, în .,  

 jud. Arad, actualmente cu sediul în ,  
jud. Constan a

  

înregistrat la Direc ia Regional Vamal Timi oara sub nr. ./17.09.2013 i la 
Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 

/25.09.2013 i a procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând 
urm toarele:

  

Petenta S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei  pentru 
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr. /22.08.2013 i a Procesului verbal de control nr. ./22.08.2013 emise de 
Direc ia Regional Vamal Timi oara. 

  

Suma total contestat este în cuantum de 

 

. lei i reprezint taxe vamale, 
TVA i accesorii aferente acestora.  
            

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al societ ii petente, d-
nul Codrin Cosmin i tampilat cu tampila societ ii petente, a a dup cum 
prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat . 

 

         Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea contesta iei:

   

I.  În contesta ia formulat , S.C. X S.R.L. se îndreapt împotriva Deciziei 
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. ./22.08.2013 i a Procesului verbal de control nr. ./22.08.2013 
emise de Direc ia Regional Vamal Timi oara, solicitând anularea acestora , în 
sus inerea cauzei prezentând urm toarele argumente:

 



Potrivit Notelor Explicative la Sistemul Armonizat de Descriere i 
Codificare a M rfurilor, Sec iunea XV, referitor la pozi ia 7412 se precizeaz : 
Dispozi iile Notei explicative de la pozi ia 73.07 sunt aplicabile, mutatis 

mutandis, articolelor dec la aceast pozi ie . Ori la aceast pozi ie tarifar se 
clasific potrivit Normelor Explicative la Sistemul Armonizat de Descriere i 
Codificare a M rfurilor, Sec iunea XVI: Accesoriile de ev rie (de exemplu 
racorduri, coturi, man oane) din font , din fier sau din o el, produse utilizate în 
construc ii i instala ii sanitare. Pozi ia cuprinde un ansamblu de articole din 
font , din fier sau din o el, destinate în principal pentru racordarea sau 
îmbinarea, între ele, a dou evi sau elemente tubulare sau a unei evi cu un alt 
dispozitiv, sau la obturarea anumitor elemente de ev rie, cu excluderea 
anumitor obiecte care, cu toate c sunt destinate mont rii tuburilor i evilor (de 
exemplu, colierele sau flan ele fixate în pere i pentru sus inerea evilor, colierele 
de strângere servind la fixarea evilor suple pe elemente rigide, cum sunt 
tuburile, robinetele, racordurilor etc.), nu fac parte integrant din aceast pozi ie 
(pozi ia 73.25 sau 73.26).   

Racordarea sau îmbinarea se efectueaz :

  

- fie prin în urubare pentru accesoriile din font sau din o el filetate, 

  

- fie prin sudare cap la cap sau prin sudare dup suprapunere sau 
introducere, pentru racordurile de sudat din o el. În cazul sud rii cap la cap, 
extremit ile accesoriilor i tuburilor sunt t iate în unghi drept sau anfrenate, 

  

- fie prin contact pentru accesoriile amovibile din o el. 

  

Printre accesoriile de ev rie cuprinse aici pot fi men ionate

 

flan ele plata 
sau de coliere forjate, coturile i curbele, piesele de reduc ie, teurile, crucile i 
dopurile, man etele de sudat cap la cap, racordurile de cap t, racordurile 
distribuitoare cu ramifica ii multiple, racordurile similare pentru balustrade 
tubulare, uruburile de rapel, ma oanele i mufele, racordurile de îmbinare, 
sifoanele, rondelele cu um r pentru tuburi, garniturile de strângere i colierele.   

Prin urmare, aceast pozi ie tarifar este specific produselor utilizate în 
construc ii i instala ii sanitare, fiind exclus orice încadrare tarifar a pieselor 
auto.   

Etimologia identic a celor dou produse nu poate fi un motiv întemeiat 
pentru organele vamale s modifice încadrarea tarifar . 

   

Reiese foarte clar, în opinia petentei, c dat fiind func ia sa de etan are, 
este o pies de sine st t toare i nu un ansamblu de ev rie care s faciliteze 
racordul sau îmbinarea între dou evi. 

  

Prin urmare, pozi ia tarifar 7419.99.90.99, pozi ie care cuprinde toate 
articolele din cupru, altele decât cele cuprinse fier în pozi iile precedente ale 
acestui Capitol, fie în Nota 1 a Sec iunii XV, fie în Capitolele 82 sau 83, fie în 
alte par i ale Nomenclaturii, este unica pozi ie tarifar care, în opinia petentei, 
permite încadrarea produselor importate de noi.  



 
Organele vamale nu se pot prevala nici de Regulile 3 a) i b) de interpretare 

a nomenclaturii m rfurilor prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene 
nr. 1214/2007 privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal 
Comunitar, conform c rora atunci când m rfurile ar putea fi clasificate la dou 
sau mai multe pozi ii prin aplicarea regulii 2(b) sau în orice alt caz, clasificarea 
sec face dup aceste reguli, din urm toarele motive:

 

1. Potrivit Regulii 2 b) de interpretare a nomenclaturii prev zute în Tariful 
Vamal al Comunit ii Europene: Orice men iune la un material de la o 
pozi ie determinat se refer la acest material fie în stare pur , fie 
amestecat sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice men iune 
la produse dintr-un anumit material se refer la produsele alc tuite în 
întregime sau par ial din acest material. Clasificarea acestor produse 
amestecate sau a articolelor asociate se efectueaz în conformitate cu 
principiile enun ate la regula 3  pentru ca un produs s poat s fie 
clasificat la mai multe pozi ii, acesta trebuie s fie amestecat sau 
rezultat al unor produse asociate. Nu este cazul produselor importate de 
noi, acestea fiind alc tuite 100% din cupru;

 

2. Prin aplicarea corect a Regulii 3 c) de interpretare a nomenclaturii 
m rfurilor prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene: În 
cazul în care regulile 3 (a) i 3 (b) nu permit efectuarea clasific rii, 
marfa se clasific la pozi ia cu num rul cel mai mare dintre cele 
susceptibile a fi luate în considerare. , chiar dac marfa ar fi 
susceptibil de a fi clasificat la mai multe subpozi ii, pozi ia tarifar 
7419.99.90.99 la care am încadrat noi marfa are num rul mai mare 
decât pozi ia tarifar sus inut de organele vamale, respectiv 
7412.20.00.   

În lumina celor expuse mai sus solicit organelor investite cu solu ionarea 
prezentei anularea Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. /22.08.2013 prin care s-a stabilit 
în sarcina contestatoarei obliga ia de plat a sumei de . lei cu titlu de datorie 
vamal , precum i anularea procesului verbal de control nr. ./22.08.2013 în 
urma c ruia s-a constatat datoria vamal .  

  

II. Controlul vamal ulterior a avut ca obiect verificarea opera iunilor de 
punere în liber circula ie, criteriu de selec ie 

 

verificare încadrare tarifar a 
m rfurilor, încadrate la codurilor din Nomenclatura combinat 

 

8708.70.99.00, 
8432.90.00, 7419.99.90.99.  

În urma verific rii documentelor aferente opera iunilor în cauz , a 
caracteristicilor i func iunilor produselor importate i informa iilor puse la 
dispozi ie de societate privind caracteristicile tehnice ale bunurilor, având în 
vedere concordan a cu textul pozi iilor i al notelor de sec iune i capitol, precum 
i textul notelor explicative, organele autorit ii vamale au stabilit c petenta cu 



un num r de 10 declara ii vamale de punere în liber circula ie, a importat marfa 
denumit : Buc e de cupru pentru chiuloase, injectoare, pompe de injec ie 

 
9 

opera iuni i 1 opera iune 

 
Buc e din bronz pentru servodirec ie , încadrat la 

efectuarea formalit ilor vamale, la pozi ia tarifar  7419.99.90.99.  
Potrivit Tarifului Vamal al Comunit ii Europene, codul în cauz se refer 

la:  
- 7419.99.90.99 

 

Altele , de la 7419.99 - Altele , de la 7419 

 

Alte 
articole din cupru . Taxa vamal  3%.  

Potrivit Notelor explicative la Sistemul Armonizat de Descriere i 
Codificare a M rfurilor, Sec iunea XVI, referitor la pozi ia 7419.99.90 

 

Altele , Aceast pozi ie înglobeaz toate produsele din cupru, altele decât cele 
reluate fie în pozi iile precedente ale prezentului Capitol, fie , fie în sfâr it, în 
alte p r i ale Nomenclatorului.

 

Îns , produsele în cauz au pozi ie tarifar specific 

 

7412.20.00 

 

Din 
aliaje de cupru , de la 7412 

 

Accesorii de ev rie (de exemplu racorduri, coturi, 
buc e) din cupru . Taxa vamal  5,2%.  

Organele autorit ii vamale au stabilit c încadrarea eronat a produselor în 
declara iile vamale ini iale a determinat plata de c tre petent a unor drepturi

 

vamale i alte taxe aferente, în cuantum mai mic decât cel datorat, motiv pentru 
care au stabilit în sarcina petentei o datorie vamal de natura taxelor vamale, 
TVA i accesorii aferente în cuantum de .. lei.    

Analiza încadr rii tarifare aplicate la momentul efectu rii formalit ilor 
vamale a fost f cut având în vedere Regulile nr. 1, 3 a) i 6 de interpretare a 
nomenclaturii m rfurilor, prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene nr. 
2658/87, respectiv nr. 1214/2007 privind Nomenclatura tarifar i statistic i 
Tariful Vamal Comunitar i inând seama de dispozi iile art. 20 din Regulamentul 
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar alin. (1), alin. (2) i alin. (3), precum i prevederile art. 78, art. 
79 i art. 201 alin. (1) i alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 în sarcina 
societ ii importatoare se na te o datorie vamal ca diferen dintre: drepturile 
vamale ce ar fi trebuit achitate prin declararea valorii în vam corecte (inclusiv 
cheltuielile de asigurare) i drepturile vamale achitate cu ocazia plas rii 
m rfurilor în regimul vamal de import. 

   

III. S.C. X S.R.L., denumirea anterioar S.C. . S.R.L., la data formul rii 
contesta iei a avut sediul în Arad, str. .. jud. Arad, este înregistrat la Oficiul 
Registrului Comer ului Constan a sub nr. / ../2013, are cod unic de 
înregistrare CF .. i are ca obiect principal de activitate Comer cu ridicata de 
piese i accesorii pentru autovehicule   cod CAEN 4531.   

În considerarea dispozi iilor exprese ale pct. 14.3 din OPANAF nr. 
450/2013 Contesta iile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii 



contesta iei î i schimb domiciliul fiscal în condi iile legii vor fi solu ionate de 
organul de solu ionare competent la data depunerii contesta iei. i având în 
vedere c din documentele existente la dosarul cauzei rezult c petenta a avut 
domiciliul fiscal în Arad, str. ., jud. Arad, pân la data de 17.10.2013, conform 
art. 209 alin. (1) din Codul de procedur fiscal , republicat, Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara este competent în solu ionarea 
contesta iei înregistrat la Dic ia Regional Vamal Timi oara sub nr. 

/17.09.2013.   

În fapt, petenta S.C. X S.R.L., a importat cu un num r de 10 declara ii 
vamale de punere în liber circula ie, produsul Buc e din cupru PENTRU 
CHIULOASE, injectoare, pompe de injec ie 

 

9 opera iuni i o opera iune 

 

Buc e din bronz pentru servodirec ie, produse încadrate de c tre petent la 
efectuarea formalit ilor vamale  la pozi ia tarifar 7419.99.90.99.

 

Efectuând controlul ulterior al acestor opera iuni, organele autorit ii 
vamale au stabilit c produsele importate au o alt pozi ie tarifar , respectiv 
7412.20.00, cu consecin a emiterii Deciziei  pentru regularizarea situa iei privind 
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. /22.08.2013 i a 
Procesului verbal de control nr. ../22.08.2013.    

În drept, în conformitate cu art. 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar alin. 
1, 2 i 3:  
(1) Drepturile legal datorate la apari ia unei datorii vamale se bazeaz pe 

Tariful Vamal al Comunit ilor Europene.

 

(2) Celelalte m suri prev zute  de dispozi iile  comunitare care

 

reglementeaz 
domenii specifice referitoare la  schimburile cu m rfuri se aplic , dup caz, 
potrivit clasific rii tarifare a acelor m rfuri.

 

(3)  Tariful Vamal al Comunit ilor Europene cuprinde:

 

(a) Nomenclatura Combinat a m rfurilor; ( )

 

Articolul 78  
(1)  Autorit ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot 

modifica declara ia dup acordarea liberului de vam pentru m rfuri.

 

Articolul 79 
Punerea în liber circula ie confer m rfurilor necomunitare statutul 

vamal de m rfuri comunitare.

 

Aceasta atrage dup sine aplicarea m surilor de politic comercial , 
încheierea celorlalte formalit i prev zute cu privire la importul m rfurilor i la 
aplicarea drepturilor legal datorate. 

Articolul 201 
(1)  O datorie vamal la import poate s ia na tere prin: 

(a) punerea în liber circula ie a m rfurilor supuse drepturilor de import sau

 

( ) 



 
(2)  O datorie vamal se na te în momentul accept rii declara iei vamale 

în cauz .

  
Notele Explicative ale Nomenclaturii Combinate a Comunit ilor 

Europene (2008/C 133/01), publicare în temeiul articolului 9 aliniatul (1) din 
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind 
Nomenclatura tarifar i statistic i tariful vamal comun, dispun:

 

« Capitolul 74 
CUPRU 9 ARTICOLE DIN CUPRU 
7411 Tuburi si evi din cupru 
Nota explicativ aferent pozi iei 7304 se aplica mutatis mutandis.

 

C 137/300 RO Jurnalul Official al Uniunii Europene 6.5.2011.  

Capitolul 73  

ARTICOLE DIN FONTA, DIN FIER SAU DIN OTEL  

7304 Tuburi, evi si profile tubulare, f r

 

sudura, din fier sau din o el

 

Articolele a c ror lungime nu dep e te dublul celei mai mari dimensiuni a 
sec iunii transversale, nu pot fi considerate ca tuburi i evi i deci nu pot fi 
clasificate la aceasta pozi ie.

 

Ele trebuie considerate, dup caz, fie ca accesorii de ev rie (pozi ia 
7307), fie ca aibe (pozi ia 7318). >>

  

Note de Sec iune.

 

.......... 
2. In Nomenclatur , prin p r i i furnituri de uz general se în elege :

 

a) articolele de la pozi iile 73.07, 73. 12, 73.15, 73.17 sau 73.18, precum i 
articolele similare din alte metale comune; 

b) arcurile i lamelele pentru arcuri din metale comune, altele decât 
arcurile de ceasornic rie (pozi ia 91.14);

 

c) articolele prev zute la pozi iile 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ca i ramele 
i oglinzile din metale comune, de la pozi ia 83.06.

  

In Capitolele 73 pân la 76 i 78 pân la 82 (cu excep ia pozi iei 73.15), 
men iunile referitoare la p r i, nu cuprind p r ile i furniturile de uz general în 
sensul de mai sus.  

............................ 

............... p r ile i furniturile de uz general

 

(vezi Nota 2 a Sec iunii), 
prezentate separat, nu sunt considerate ca p r i, deci î i urmeaz regimul lor 
propriu."  

Conform notelor de la pozi ia 7412 aceasta include:

  



74.12 - ACCESORII DE TEVARIE (DE EXEMPLU RACORDURI, 
COTURI, BUC SE) DIN CUPRU. 

7412.10- Din cupru rafinat 
7412.20 - Din aliaje de cupru  

Dispozi iile Notei explicative de la pozi ia 73.07 sunt aplicabile, mutatis 
mutandis, articolelor de la aceasta pozi ie.:  

,,Pozi ia cuprinde un ansamblu de articole din font , din fier sau din o el, 
destinate în principal pentru racordarea sau îmbinarea, între ele, a dou evi sau 
elemente tubulare sau a unei evi cu un alt dispozitiv, sau la obturarea anumitor 
elemente de ev rie, cu excluderea anumitor obiecte care, cu toate ca sunt 
destinate mont rii tuburilor i evilor (de exemplu, colierele sau flan ele fixate în 
pere i pentru sus inerea evilor, colierele de strângere servind la fixarea evilor 
suple pe elemente rigide, cum sunt tuburile, robinetele, racordurile etc.), nu fac 
parte integrant din aceasta pozi ie (pozi ia 73.25 sau 73.26).

 

Racordarea sau îmbinarea se efectueaz :

 

- fie prin în urubare pentru accesoriile din font sau din o el filetate,

 

- fie prin sudare cap la cap sau prin sudare dup suprapunere sau 
introducere, pentru racordurile de sudat din o el. În cazul sud rii cap la cap, 
extremit ile accesoriilor si tuburilor sunt t iate în unghi drept sau anfrenate,

 

- fie prin contact pentru accesoriile amovibile din o el 
Printre accesoriile de ev rie cuprinse aici pot fi men ionate flan ele plate 

sau colierele forjate, coturile i curbele, piesele de reduc ie, teurile, crucile i 
dopurile, man etele de sudat cap la cap, racordurile de cap t, racordurile 
distribuitoare cu ramifica ii multiple, racordurile similare pentru balustrade 
tubulare, uruburile de rapel, ma oanele i mufele, racordurile de îmbinare, 
sifoanele, rondelele cu um r pentru tuburi, garniturile de strângere i colierele.

 

Sunt excluse de la aceast pozi ie: 
a) Colierele i celelalte dispozitive concepute special pentru asamblarea 

elementelor unei construc ii (pozi ia 73.08).

 

b) Articole simple de bulonerie i urub rie (altele decât articolele filetate 
enumerate mai sus) susceptibile sa intre in montajul unor elemente de ev rie 
(pozi ia 73.18).

 

c) Burdufurile termostatice i compensatoarele de dilatare (pozi ia 83.07).

 

d) Colierele sau flan ele i bridele de fixare vizate deja mai sus, ca i 
dopurile pentru tuburi chiar filetate comportând un inel, un cârlig etc., a a cum 
sunt cele pentru fixarea unei conducte de sp lare (pozi ia 73.26).

 

e) tu urile sau racordurile echipate cu dispozitive de robinet rie (pozi ia 
84.81).  

f) Piesele de racordare, cu izola ie proprie, pentru tuburi izolatoare 
(pozi ia 85.47).

 



 
g) Racordurile pentru cadre de biciclet sau de motociclet (pozi ia 

87.14).   

Regulile nr. 1, 3 a) i 6 de interpretare a nomenclaturii m rfurilor, 
prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene nr. 2658/87, respectiv nr. 
1214/2007 privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal Comunitar, 
precizeaz :

 

1. Enun ul titlurilor sec iunilor, capitolelor sau subcapitolelor este 
considerat ca având o valoare indicativ , încadrarea m rfii considerându-se 
legal determinat atunci când este în concordan cu textul pozi iilor i al 
notelor de sec iuni i capitole i atunci când nu sunt contrare termenilor utiliza i 
în acele pozi ii i note, dup urm toarele reguli.  

3. Atunci când m rfurile ar putea fi clasificate la dou sau mai multe 
pozi ii prin aplicarea regulii 2(b) sau în orice alt caz, clasificarea se face dup 
cum urmeaz :

 

(a) Pozi ia cea mai specific trebuie s aib prioritate fa de pozi iile cu

 

un domeniu de aplicare mai general. Cu toate acestea, în cazul în care dou sau 
mai multe pozi ii se refer fiecare numai la o parte din materialele care compun 
un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte din articolele 
m rfurilor prezentate în seturi, condi ionate pentru vânzarea cu am nuntul, 
aceste pozi ii se consider , în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, 
chiar dac una dintre pozi ii ofer o descriere mai precis sau mai complet . 

  

6. Clasificarea m rfurilor la subpozi iile unei aceleia i pozi ii se 
efectueaz , în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi ii i a notelor 
de subpozi ii, precum i, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, 
în elegând prin aceasta c nu pot fi comparate decât subpozi iile aflate pe 
acela i nivel. În sensul acestei reguli, se utilizeaz i notele de sec iuni i capitole 
corespunz toare, cu excep ia cazului în care exist dispozi ii contrare.      

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei coroborat cu normele 
legale incidente rezult c în cuprinsul Tarifului Vamal Comunitar exist o 
pozi ie tarifar distinct , specific buc elor din cupru, cod 7412.20.00 Din aliaje 
de cupru care la 7412 con ine expres Accesorii de ev rie (de exemplu 
racorduri, coturi, buc e) din cupru taxa vamal 5,2%; în virtutea principiului 
general de drept ubi lex non distinguit, nec nos distiguere debemus, încadrarea 
acestor buc e din cupru la o alt pozi ie tarifar situându-se în afara cadrului 
legal.  

Pe cale de consecin , preten ia petentei de a-i fi men inut pozi ia tarifar 
eronat declarat ini ial, cod 7419.99.90.99 Alte articole din cupru taxa vamal 
3%  se situeaz în afara cadrului legal în condi iile în care în cuprinsul Tarifului 
Vamal Comunitar exist o pozi ie tarifar distinct , specific buc elor din cupru, 



cod 7412.20.00 Din aliaje de cupru care la 7412 con ine expres Accesorii de 
ev rie (de exemplu racorduri, coturi, buc e) din cupru taxa vamal 5,2%. 

 
Regula 2b) i Regula 3c) de interpretare a nomenclaturii m rfurilor 

prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene, invocate de petent în 
motivarea contesta iei, nu sunt incidente cauzei, a a cum rezult i din cuprinsul 
deciziei contestate, organele autorit ii vamale utilizând în cauza

 
dedus judec ii 

Regulile nr. 1, 3a) i 6 de interpretare a Nomenclaturii m rfurilor, prev zute 
Tariful Vamal al Comunit ii Europene nr. 2658/87, respectiv nr. 1214/2007 
privind Nomenclatura tarifar i statistic i Tariful Vamal Comunitar. 

 

Alega iile petentei din contesta ia formulat în leg tur cu func ia de 
etan are a buc ei, care în opinia petentei demonstreaz c aceasta este o pies de 
sine st t toare i nu un accesoriu de ev rie, nu au putut fi re inute în solu ionarea 
favorabil a cauzei în condi iile în care pozi iile tarifare con inute de Tariful 
Vamal al Comunit ii Europene sunt opozabile erga omnes, iar în cauz este 
aplicabil principiul general de drept nemo censitur ignorare lege in propriam 
turpitudine, opinia petentei nefiind confirmat de vreo norm legal . 

 

A a cum s-a demonstrat în cele ce preced produsul denumit buc e , 
confec ionat din cupru se reg se te în Tariful Vamal al Comunit ii Europene la o 
pozi ie tarifar specific , 7412.20.00 

 

din aliaje de cupru de la pozi ia 7412 
Accesorii de ev rie (de exemplu racorduri, coturi, buc e) din cupru , motiv 

pentru care nu poate fi încadrat tarifar la pozi ia pretins de petent 
7419.99.90.99 

 

Altele de la 7419 Alte articole din cupru .   

Referitor la cap tul de cerere privind anularea Procesului verbal de control 
nr. ./22.08.2013, din documentele existente la dosarul cauzei rezult c 
organele autorit ii vamale, respectiv Direc ia Regional Vamal din cadrul 
D.G.R.F.P. Timi oara a solu ionat acest cap t de cerere prin Dispozi ia nr. 

../09.10.2013, comunicat petentei în condi iile legii. 

  

Referitor la dobânzile i penalit ile în sum de . lei aferente taxei pe 
valoarea ad ugat i taxelor vamale stabilite suplimentar, calculate în sarcina 
petentei prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ./22.08.2013, se re ine c 
stabilirea de dobânzi i penalit i aferente taxei pe valoarea ad ugat i taxelor 
vamale stabilite suplimentar reprezint m sur accesorie în raport

 

cu debitul. 
Deoarece  pentru debitul reprezentând  taxa pe valoarea ad ugat în cuantum de 

. lei i taxe vamale în cuantum de . lei stabilite suplimentar, contesta ia va fi 
respins , rezult c i pentru cap tul de cerere privind dobânzile i penalit ile în 
sum total de . lei, calculate în sarcina petentei, reprezentând m sur 
accesorie, conform principiului de drept accesorium sequitur principalem, 
contesta ia va fi respins .

  



Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale art. 20

 
alin. 

1, 2 i 3, art. 78, art. 79, art. 201 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, 
Notele Explicative ale Nomenclaturii Combinate a Comunit ilor Europene 
(2008/C 133/01), publicare în temeiul articolului 9 aliniatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar 
i statistic i tariful vamal comun, Regulile nr. 1, 3 a) i 6 de interpretare a 

nomenclaturii m rfurilor, prev zute în Tariful Vamal al Comunit ii Europene nr. 
2658/87, respectiv nr. 1214/2007 privind Nomenclatura tarifar i statistic i 
Tariful Vamal Comunitar, art. 216 din Codul de procedur fiscal , republicat, în 
baza referatului nr.                      , se  

D E C I D E :  

- respingerea ca neîntemeiat contesta iei formulat împotriva formulat 
împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. ./22.08.2013 emis de Direc ia Regional 
Vamal Timi oara pentru suma de . lei reprezentând: 

-  lei - taxe vamale,  
- . lei - TVA i  
- . lei 

 

dobânzi i penalit i aferente acestora. 

 

- prezenta decizie se comunic la:

 

 S.C. X S.R.L. 

 

Direc ia Regional Vamal 
Timi oara   

Decizia este definitiv

 

în sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,  
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