
Exemplarul 1/4
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Data: 10.10.2019, ora: 14.30

www.anaf.ro
1 of 22

DECIZIA NR. 10488/11.10.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

S.C X S.R.L, Bucureşti
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi,
Direcţia Regională Vamală sub nr.X/24.06.2019 la Direcţia Generală

Regională a Finanţelor Publice Bucureşti sub nr. MBR-REG/X din 02.07.2019 şi
la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi

sub nr. ISR_REG/X din 22.07.2019

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, Direcţia Generală de Soluţionare Contestaţiilor prin adresa nr. A_SLP
X/16.07.2019, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi sub nr.ISR_REG X/22.07.2019, asupra delegării de competenţă privind
soluţionarea contestaţiei formulate de S.C X S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Bdul
X nr. X, clădirea X, camera X, etaj X, sector X, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr.JX, cod unic de înregistrare fiscală RO X, prin administrator
X şi avocat X, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la SCA
"Xi" din loc. Bucureşti, Bdul X nr.X, bl. X, scara. X, et.X, ap.X, sector X .

Ca urmare Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Serviciul Soluţionare Contestaţii 2,
prin adresa nr. X/MBR_DGR X din 22.07.2019, înregistrată la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.ISR_REG X/ 26.07.2019, transmite
dosarul contestaţiei formulate de S.C X S.R.L, pentru care s-a aprobat
delegarea competenţei de soluţionare.

Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale
a Finanţelor Publice Iaşi, în temeiul art. 5 alin.(2) din Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3740/2015 privind condiţiile de
delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de
soluţionare, prin adresa nr.ISR_DGR X/01.08.2019, a înştiinţat contestatorul
privind delegarea de competenţă.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei nr.X pentru regularizarea
situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal, emisă de
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Regională
Vamală Iaşi, pentru suma de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
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- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -.dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.

270 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de data comunicării actului
administrativ fiscal atacat, respectiv data de 07.05.2019, prin poştă, aşa cum
rezultă din confirmarea de primire anexată în copie la dosarul cauzei, şi data
depunerii contestaţiei prin posţă, respectiv 21.06.2019 data poştei, fiind
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia
Regională Vamală sub nr.X/24.06.2019.

Contestaţia este semnată de av. X, în calitate de împuternicit al S.C X
S.R.L, Bucureşti, conform Imputernicirii avocaţiale seria B X/2019 din data de
20.06.2019, anexată în original la dosarul cauzei şi poartă amprenta ştampilei
S.C.P.X, în original.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art.268,
art.269, art.270 alin.(1) şi art. 272 alin.(1) şi alin.(2) lit. a) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.

I. S.C X S.R.L, Bucureşti, formulează contestaţie împotriva Deciziei nr.X
pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de
controlul vamal, emisă în baza Procesului verbal de constatare nr.
5742/20.05.2019, de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi,
Direcţia Regională Vamală Iaşi, pentru suma de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -.dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
Se precizează că, în calitate de comisionar vamal pentru S.C X S.R.L,

Oneşti, jud. Bacău S.C X S.R.L, Bucureşti, a efectuat, în cursul anului 2018,
operaţiuni vamale (punerea în liberă circulaţie de ţevi şi tuburi din oţel), în baza
unui mandat de reprezentare directă.

Se precizează că, în baza mandatului de reprezentare directă, a
completat următoarele înscrisuri:

-document electronic de import nr. X/22.01.2018;
-document electronic de import nr. X/23.07.2018;
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-document electronic de import nr. X/07.09.2018, iar încadrarea tarifară
fiind făcută sub codul X-"Alte tuburi, ţevi şi profile tubulare, cu secţiune circulară,
din oţel aliate, trase sau laminate la rece."

Se precizează că la baza completării declaraţiilor vamale au stat
următoarele documente:

-facturi fiscale (comercial Invoice) traduse de către importator (Invoice
no.X WH din data de 30.11.2017 reprezentând "ţeavă sudură, dreaptă, trasă la
rece, din oţel pentru schimbătoare de căldură", Invoice no.USI X-CI din data de
11.07.2018 reprezentând "ţeavă sudură, îndoită în U, trasă la rece, din oţel aliat
pentru schimbătoare de căldură", Invoice no.XDD X din data de 30.7.2018
reprezentând "ţeavă fără sudură din oţel aliat, dreaptă, trasă la rece, pentru
schimbătoare de căldură."

Se precizează că atât pe facturi cât şi documentele de transport este
menţionat codul tarifar X-"Alte tuburi, ţevi şi profile tubulare, cu secţiune
circulară, din oţel aliate, trase sau laminate la rece."

Motivat de faptul că "marfa ce face obiectul documentului de import nr.
X/07.09.2018 depăşea greutatea de 2.500 kg, instituţia vamală a solicitat TCN
Grup SRL verificarea codului (NC) şi categoria mărfurilor de către Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat", se precizează că la data
de 28.08.2019, în urma verificărilor efectuate "a fost emis documentul de
supraveghere nr. ROX ce confirmă încadrarea tarifară a mărfurilor descrise pe
codul X."

Se precizează că, raportat la informaţiile deţinute, la momentul
completării declaraţiilor vamale, S.C X S.R.L, Bucureşti, a procedat în mod
corect aplicând încadrarea tarifară pe codul 7304518999, "astfel încât nu i se
poate imputa vreo culpă", obligaţia societăţii "potrivit dispoziţiilor legale era de a
asigura completarea corectă a documentelor vamale cu datele cerute de
formularistica în vigoare şi să efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite
la bugetul de stat."

În ceea ce priveşte răspunderea solidară, se precizează că S.C X S.R.L,
Bucureşti a avut un mandat de reprezentare directă, conferit la data de
10.01.2018 de către S.C X S.RL, Oneşti, jud. Bacău, iar conform Anexei 2 la
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. X/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare
prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, şi
Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în
situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării,"acest tip de reprezentare a
fost menţionat şi în conţinutul declaraţiilor electronice de import supuse
controlului, prin înscrierea în caseta 14 a codului de reprezentare 2 urmat de
datele de identificare ale subscrisei, în calitate de reprezentatnt în vamă care
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acţionează în numele şi pe seama persoanei înscrise în caseta 8, respectiv
TCN Grup SRL."

Invocând Hotărărea CE (Camera a 4-a) pronunţată la data de 12.02.2011
în cauza C-78/2010, şi art.1383 din Codul civil, S.C X S.R.L, Bucureşti
precizează că "cel puţin una din condiţiile atragerii răspunderii juridice nu este
îndeplinită, deoarece în cauză, având în vedere toate documentele puse la
dispoziţie de importator: facturi, documente de transport, inclusiv documentulde
supraveghere emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat, subscrisa a efectuat o încadrare obiectivă şi corectă a
mărfurilor" şi ca atare consideră că în cauză nu se poate dispune atragerea
răspunderii solidare "în lipsa unei acţiuni culpabile."

Se precizează că în cuprinsul Deciziei nr. X/20.05.2019 pentru
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal,
organele de control, pentru a dispune de o altă încadrare tarifară decât cea
aferentă codului tarifar 7304 51 89 99, "au procedat la o analiză a compoziţiei
chimice a produselor si a proprietăţilor lor mecanice (...) precum şi la aplicarea
unor formule prin care se determină valoarea echivalentă de carbon (CEV)
conform Institutului Naţional de Sudură", S.C X S.R.L, Bucureşti neavând
"posibilitatea rezonabilă de a face astfel de analize asupra poduselor ce au
făcut obiectul operaţiunilor vamale, nu deţine cunoştinţe de specialitate în
domeniul metalurgic şi nici nu are această obligaţie."

Se mai precizează că în cuprinsul deciziei atacate, pentru marfa
declarată prin documentul electronic de import nr. X din data de 23.07.2018,
organele vamale fac "referire la un certificat de calitate nr. X emis în data de
24.07.2018, deci la o dată ulterioară completării declaraţiei vamale," iar " acest
document, numit certificat de calitate nu a fost niciodată în posesia subscrisei,
nu este depus de noi (nici nu avem cum, întrucât este emis la o dată ulterioară)
şi nu înţelegem cum organul de control ni-l atribuie şi susţine că a fost anexat
declaraţiei vamale menţionate mai sus."

În concluzie, S.C X S.R.L, Bucureşti solicită anularea Deciziei nr.X
pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de
controlul vamal, emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi,
Direcţia Regională Vamală Iaşi.

II. Organul vamal din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, a emis pe
numele S.C X S.R.L București, în baza Procesului verbal de constatare nr. X,
Decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr. X, prin care s-a stabilit în sarcina acesteia obligaţia de plată
a sumei totale de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
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- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -.dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
S.C X S.R.L București are calitatea de reprezentant vamal, cu

reprezentare directă, conform împuternicirii de vămuire pentru declarantul S.C
X S.R.L, Oneşti, jud. Bacău.

În baza adresei nr. X prin care Direcția Generală a Vămilor a transmis
alerta OLAF AM X cu privire la suspiciunea de încadrare tarifară eronată la
importul anumitor țevi și tuburi din fier și oțel originare din China şi posibilitatea
eludării taxelor antidumping la plasarea acestor mărfuri în liberă circulaţie
dispunând totodată efectuarea unei analize de risc locale și a controlului
ulterior în cazurile constatate, organele vamale din cadrul Direcţiei Regionale
Vamale Iaşi, prin Procesul -verbal de control nr. X/20.05.2019, care a stat la
baza emiterii Deciziei nr.X pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile
suplimentare stabilite de controlul vamal, contestată, au constatat următoarele:

Din analiza datelor existente în Sistemul Informatic Integrat Vamal s-a
constatat că în perioada 1 ianuarie 2016 – 1 aprilie 2019 S.C X S.R.L, Onești,
jud. Bacău, a realizat un număr de 7 operațiuni de punere în liberă circulație de
țevi și tuburi din oțel pentru care există suspiciunea încadrării tarifare eronate.
Au fost analizate operaţiunile de import de mărfuri denumite generic țevi și
tuburi din oţel din China derulate de societate, constatându-se că acestea au
fost încadrate tarifar la codul tarifar X.

Se precizează că S.C X S.R.L. în calitate de comisionar al S.C X S.R.L,
Onești, a depus la Biroul vamal de frontieră Otopeni Călători, următoarele
declaraţii vamale declarații vamale cu cod tarifar X :

-X din data de 22.01.2018;
-X din data de 23.07.2018;
-X din data de 07.09.2018.
Se precizează că la poziția tarifară X se încadrează, conform datelor din

aplicația TARIC-RO:

7304 Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau
din oțel

- Altele, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri
aliate

- 7304 51 - Trase sau laminate la rece

- - Drepte și cu peretele de grosime uniformă,
din oțeluri aliate, cu un conținut carbon de
minimum 0,9% și maximum 1,15%, și cu un
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conținut de crom de la 0,5% la 2% și, eventual,
cu un conținut de molibden de maximum 0,5%
din greutate, cu o lungime

- - - - 7304 51 12 - - - - De maximum 0,5m

- - - - 7304 51 18 - - - - De peste 0,5m

- - - Altele

- - - - 7304 51 81 - - - - De precizie

- - - - 7304 51 89 - - - - Altele

- - - 7304 51 89 30 - - - - - Cu un diametru exterior de maximum
406,4mm și cu o valoare echivalentă a
conținutului de carbon (VEC) de maximum
0,86 conform formulelor și analizelor chimice
ale Institutul Internațional de Sudură(IIS)

Nota
de
subsol
TN079

- - 7304 51 89 99 - - - - - Altele

Se precizează că S.C X S.R.L. Onești, jud. Bacău, prin comisionar S.C X
S.R.L a depus ca anexă la fiecare declarație vamală, facturi comerciale în care
se menționează tipul materialului utilizat la obținerea produsului, dimensiunile
țevilor importate, cantitatea și prețul acestora.

Astfel, situația privind materialele utilizate la fabricarea țevilor și
certificatele prezentate este prezentată în tabelul de mai jos:

MRN Data
Acceptare

Material Număr
material

Certificat de
inspecţie

X X6CrNiTi 18-
10

1.4541 171130/05.01.2018

X 23 iulie 2018 P265GH 1.0425 USI201807201/
24.07.2018

X 07 septembrie
2018

X2CrNiMo 18-
14-3

1.4435 XDDT2018073001/30
.07.2018

Se precizează că pe site-ul www.steelnumber.com “Steel Number:
European Steel and Alloy Grades” se prezintă date cu privire la aceste
materiale utilizate la fabricarea țevilor importate, fiind precizat tipul de oțel,
standardele aplicabile, compoziția chimică, proprietățile mecanice precum și
echivalențele pentru alte țări.
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Se precizează că ţevile importate de societate se încadrează la Capitolul
73 din Nomenclatura Combinată, așa cum aceasta a fost aprobată prin
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful Vamal Comun. Anexa 1 la regulamentul menționat a fost
modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei
din 6 octombrie 2016, pentru anul 2017, respectiv prin Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017, pentru anul 2018.

Capitolul 73 din Nomenclatura Combinată face parte din Secțiunea XV
"Metale comune și articole din metale comune".

În regulamentele de punere în aplicare precizate mai sus, la Secțiunea I
"Reguli generale" litera A "Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate" se menționează:

„Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se efectuează în
conformitate cu următoarele principii:

1. Enunțurile titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor sunt
considerate ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor
considerându-se legal determinată atunci când este în concordanţă cu textele
pozițiilor și notelor de secțiuni şi de capitole și, atunci când nu sunt contrare
termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli.”

La capitolul 72 din Nomenclatura combinată Nota de capitol 1 prevede că:
„1. În acest capitol și, în cadrul dispozițiilor literelor (d), (e) și (f) de la

această notă, în nomenclatură, prin următoarele expresii se înțelege:
...
d) oțeluri: materiale feroase, altele decât cele de la poziția 7203, care, cu

excepția anumitor tipuri de oțeluri produse sub formă de piese turnate, se
pretează la deformări plastice și conțin în greutate maximum 2% carbon. Totuși,
oțelurile cu crom pot conține carbon în proporție mai ridicată;

e) oțeluri inoxidabile: oțelurile aliate, care conțin, în greutate, maximum
1,2% carbon și minimum 10,5% crom, cu sau fără alte elemente;

f) alte oțeluri aliate: oțelurile care nu corespund definiției oțelurilor
inoxidabile și care conțin în greutate unul sau mai multe din elementele de mai
jos, în următoarele proporții: (....)”.

Conform celor prezentate se concluzionează că pentru a realiza o
încadrare tarifară corectă a țevilor importate este necesar a se stabili din ce
categorie face parte oțelul din care sunt fabricate țevile, respectiv oțel inoxidabil,
oțel aliat sau oțel nealiat.

În regulamentele de punere în aplicare menționate anterior țevile fără
sudură se încadrează la Capitolul 73 „Articole din fontă, din fier sau din oțel”, la
subcapitolul 7304 „Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau din
oțel”, care are următoarele ramuri:

- Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau
conducte de gaze: 7304 11, 7304 19
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- Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție și prăjini de foraj, de tipul celor
utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor: 7304 22, 7304 23, 7304 24,
7304 29

- Altele, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate: 7304 31,
7304 39

- Altele, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile: 7304 41, 7304 49
- Altele, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate: 7304 51, 7304 59
- Altele: 7304 90."
Se precizează că ţevile importate de S.C X S.R.L. Onești, jud. Bacău,

conform datelor înscrise în documentele depuse ca anexă la declarațiile vamale
sunt țevi cu secțiune circulară, fără sudură, trase la rece, din oțel, a căror
destinație este fabricarea schimbătoarelor de căldură.

Se precizează că, în vederea încadrării tarifare, elementul de luat în
considerare este categoria în care se încadrează oțelul (nealiat, inoxidabil, aliat)
în conformitate cu definiția stabilită în Nota de capitol 1 de la Capitolul 72 al
Nomenclaturii combinate și menționată mai sus.

Având în vedere cele prezentate anterior organele vamale au constatat
că încadrarea tarifară a țevilor importate de S.C X S.R.L, Onești și înscrisă în
declarațiile vamale de import, la Rubrica 33 „Cod marfă” este eronată fapt, ce a
determinat reverificarea tuturor acestor încadrări și regularizarea situației
vamale.

Se precizează că din analiza compoziției chimice a oțelurilor utilizate la
producerea țevilor importate s-a constatat că oțelurile îndeplinesc condiția
prevăzută la Nota de capitol 1, litera e) adică sunt oțelurile aliate, care conțin,
în greutate, maximum 1,2% carbon și minimum 10,5% crom, cu sau fără
alte elemente ceea ce determină încadrarea acestora, în nomenclatura
combinată, în categoria oțelurilor inoxidabile, respectiv 7304 41 00.

Oțelul utilizat la producerea țevilor importate cu declarația vamală X din
data de 23.07.2018, se încadrează, în conformitate cu aceleași definiții de la
Nota de capitol 1 precizată, în nomenclatura combinată, în categoria oțelurilor
nealiate, respectiv 7304 31 20.

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului
din 14 decembrie 2011 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile
anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica
Populară Chineză (valabilitate până la 6 martie 2018), încadrate în prezent la
codurile NC ex 7304 41 00 ... (codurile TARIC 7304 41 00 90 ...) .

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/330 al Consiliului
din 5 martie 2018 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de
anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica
Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 7304 41 00 ...
(codurile TARIC 7304 41 00 90 ...).
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Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2272 al Consiliului
din 7 decembrie 2015 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de
anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau din oțel, cu secțiune circulară, cu
un diametru exterior de maximum 406,4 mm și o valoare de echivalent carbon
(CEV) care nu depășește 0,86 în conformitate cu formula și analiza chimică a
Institutului Internațional de Sudură (IIW), încadrate în prezent la codurile NC ex
7304 31 20 ... (codurile TARIC 7304 31 20 20), originare din Republica
Populară Chineză.

Organele de control precizează că în conformitate cu prevederilor legale,
pentru importurile de ţevi şi tuburi originare din China se instituie o taxă
antidumping definitivă, astfel conform declarațiilor vamale depuse de S.C X
S.R.L,Onești, la Biroul vamal de frontieră Otopeni Călători, prin comisionarul în
vamă S.C X S.R.L, au stabilit pentru:

1. X din data 22 ianuarie 2018
Regulament antidumping: 1331/2011
Cod TARIC: 7304410090 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator: X LTD, codul adițional TARIC B999
Nivelul taxei antidumping definitive: 71,9% - art. 1 alin. (2) din regulament
2. X din data 23 iulie 2018
Regulament antidumping: 2272/2015
Cod TARIC: 7304312020 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator:X LTD, codul adițional TARIC A999
Nivelul taxei antidumping definitive: 39,2% - art. 1 alin. (2) din regulament
Diametru țeavă importată: 16 mm
Formula prin care se determină valoarea echivalentă a conținutului de

carbon (CEV) a Institutului Internațional de Sudură (IIS) este prezentată mai jos:
CEV= %C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V)/5 + (%Ni + %Cu)/15
Conform Certificatului de calitate nr. USI2018072011/24.7.2018 depus ca

anexă la declarația vamală procentele de componente ce intră în formula de
calcul CEV sunt următoarele:

- C - 0,17%
- Mn - 0,35%
- Cr - 0,03%
- Mo - 0,01%
- V - 0,002%
- Ni - 0,007%
- Cu - 0,003%
Prin aplicarea formulei rezultă o valoare CEV=0,237 deci o valoare mai

mică ca 0,86 ce este stabilită ca valoare de referință în vederea încadrării
tarifare corecte și a plății taxelor antidumping.

3. X din data 7 septembrie 2018
Regulament antidumping: 330/2018
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Cod TARIC: 7304410090 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator: X, firmă menționată în anexa 1 la regulament, codul adițional

TARIC B250
Nivelul taxei antidumping definitive: 56,9% - art. 1 alin. (2) din regulament
Se pecizează că S.C X S.R.L, București, în calitate de comisionar în

vamă, avea obligația, în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al României, aprobat cu Hotărârea Guvernului nr. 707/2016, cu
modificările și completările ulterioare, să asigure completarea corectă a
documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să
efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat. Prin
stabilirea și înscrierea codului tarifar eronat în declarațiile vamale depuse nu au
fost calculate și nu s-au încasat taxa antidumping și T.V.A. aferentă mărfurilor
importate.

Se precizează că în conformitate cu prevederile articolului 579 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat cu Hotărârea
Guvernului nr. 707/2016, cu modificările și completările ulterioare,"Comisionarul
în vamă răspunde în solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele
în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate
din aceste operaţiuni.”

Astfel, organele vamale din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi au
emis Decizia nr.X/20.5.2019 pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile
suplimentare stabilite de controlul vamal, stabilind în sarcina S.C X S.R.L,
București, în calitate de comisionar, codebitor, suma de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -.dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.

III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie fiscală, motivaţiile
S.C X S.R.L, București, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi
prevederile actelor normative în vigoare în perioada verificată, se reţin
următoarele:

Referitor la suma totală de S lei, reprezentând: taxe antidumping în
sumă de S lei, dobânzi taxe antidumping în sumă de S lei, penalități taxe
antidumping în sumă de S lei, TVA în sumă de S lei, dobânzi TVA în sumă
de S lei, penalități TVA în sumă de S lei, stabilită suplimentar prin Decizia
nr.X/20.5.2019 pentru regularizarea situației privind obligațiile
suplimentare stabilite de controlul vamal, emisă de Direcţia Regională
Vamală Iași, în baza Procesului verbal de constatare nr. X/20.05.2019,
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cauza supusă soluţionării este dacă S.C. X S.R.L, Bucureşti datorează
aceste sume, în condiţiile în care organul vamal a stabilit că societatea a
încadrat eronat mărfurile importate din China.

În fapt, organul vamal din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, a emis
pe numele S.C X S.R.L, București, în baza Procesului verbal de constatare nr.
X/20.05.2019, Decizia nr. X/20.05.2019 pentru regularizarea situației privind
obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal, prin care s-a stabilit în
sarcina acesteia obligaţia de plată a sumei totale de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -.dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
S.C X S.R.L, București are calitatea de reprezentant vamal, cu

reprezentare directă, conform împuternicirii de vămuire pentru declarantul S.C
X S.R.L, Oneşti.

În perioada 01 ianuarie 2016 - 01 aprilie 2019, S.C X S.R.L, Oneşti, jud.
Bacău, a realizat trei operaţiuni de punere în liberă circulaţie de ţevi şi tuburi din
oţel pentru care există suspiciunea încadrării tarifare eronate. Au fost analizate
următoarele operaţiuni de import de mărfuri denumite generic ţevi şi tuburi din
oţel din China derulate de societate, constatându-se că acestea au fost
încadrate tarifar la codul tarifar 7304 51 89 99 :

-Xdin data de 22.01.2018;
-X din data de 23.07.2018;
-X din data de 07.09.2018.
S.C X S.R.L, Oneşti, jud. Bacău, a depus ca anexă la declaraţiile vamale

facturi comerciale în care se menţionează tipul materialului utilizat la obţinerea
produsului, dimensiunile ţevilor importate, cantitatea şi preţul acestora.

Pe site-ul www.steelnumber.com "Steel Number: European Steel and
Alloy Grades" se prezintă date cu privire la aceste materiale utilizate la
fabricarea ţevilor importate fiind precizat tipul de oţel, standardele aplicabile,
compoziţia chimică, proprietăţile mecanice precum şi echivalenţele pentru alte
ţări.

Ţevile importate de societate se încadrează la Capitolul 73 din
Nomenclatura Combinată, aşa cum aceasta a fost aprobată prin Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi
Tariful Vamal Comun. Anexa 1 la regulamentul menţionat a fost modificată prin
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6
octombrie 2016, pentru anul 2017, respectiv prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017, pentru anul 2018.
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Conform prevederilor legale mai sus invocate, se concluzionează că
pentru a realiza o încadrare tarifară corectă a ţevilor importate este necesar a
se stabili din ce categorie face parte oţelul din care sunt fabricate ţevile,
respectiv oţel inoxidabil, oţel aliat sau oţel nealiat.

În regulamentele de punere în aplicare menționate anterior țevile fără
sudură se încadrează la Capitolul 73 „Articole din fontă, din fier sau din oțel”, la
subcapitolul 7304 „Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau din
oțel”, care are următoarele ramuri:

- Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau
conducte de gaze: 7304 11, 7304 19

- Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție și prăjini de foraj, de tipul celor
utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor: 7304 22, 7304 23, 7304 24,
7304 29

- Altele, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate: 7304 31,
7304 39

- Altele, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile: 7304 41, 7304 49
- Altele, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate: 7304 51, 7304 59
- Altele: 7304 90."
Se precizează că ţevile importate de S.C X S.R.L, Onești, conform datelor

înscrise în documentele depuse ca anexă la declarațiile vamale sunt țevi cu
secțiune circulară, fără sudură, trase la rece, din oțel, a căror destinație este
fabricarea schimbătoarelor de căldură.

Se precizează că, în vederea încadrării tarifare, elementul de luat în
considerare este categoria în care se încadrează oțelul (nealiat, inoxidabil, aliat)
în conformitate cu definiția stabilită în Nota de capitol 1 de la Capitolul 72 al
Nomenclaturii combinate și menționată mai sus.

Având în vedere cele prezentate anterior organele vamale au constatat
că încadrarea tarifară a țevilor importate de S.C X S.R.L, Onești și înscrisă în
declarațiile vamale de import, la Rubrica 33 „Cod marfă” este eronată fapt ce a
determinat reverificarea tuturor acestor încadrări și regularizarea situației
vamale.

Se precizează că din analiza compoziției chimice a oțelurilor utilizate la
producerea țevilor importate s-a constatat că oțelurile îndeplinesc condiția
prevăzută la Nota de capitol 1, litera e) adică sunt oțelurile aliate, care conțin,
în greutate, maximum 1,2% carbon și minimum 10,5% crom, cu sau fără
alte elemente ceea ce determină încadrarea acestora, în nomenclatura
combinată, în categoria oțelurilor inoxidabile, respectiv 7304 41 00.

Oțelul utilizat la producerea țevilor importate cu declarația vamală X din
data de 23.07.2018, se încadrează, în conformitate cu aceleași definiții de la
Nota de capitol 1 precizată, în nomenclatura combinată, în categoria oțelurilor
nealiate, respectiv 7304 31 20.
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Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1331/2011 al Consiliului
din 14 decembrie 2011 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile
anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica
Populară Chineză (valabilitate până la 6 martie 2018), încadrate în prezent la
codurile NC ex 7304 41 00 ... (codurile TARIC 7304 41 00 90 ...) .

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2018/330 al Consiliului
din 5 martie 2018 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de
anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica
Populară Chineză, încadrate în prezent la codurile NC ex 7304 41 00 ...
(codurile TARIC 7304 41 00 90 ...).

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2272 al Consiliului
din 7 decembrie 2015 se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de
anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau din oțel, cu secțiune circulară, cu
un diametru exterior de maximum 406,4 mm și o valoare de echivalent carbon
(CEV) care nu depășește 0,86 în conformitate cu formula și analiza chimică a
Institutului Internațional de Sudură (IIW), încadrate în prezent la codurile NC ex
7304 31 20 ... (codurile TARIC 7304 31 20 20), originare din Republica
Populară Chineză.

Conform prevederilor legale, că pentru importurile de tevi şi tuburi
originare din China se instituie o taxă antidumping definitivă, astefel conform
declarațiilor vamale depuse de S.C X S.R.L. Onești, jud. Bacău, la Biroul vamal
de frontieră Otopeni Călători, prin comisionarul în vamă S.C X S.R.L, organele
vamale au stabilit:

1. Xdin data 22 ianuarie 2018
Regulament antidumping: 1331/2011
Cod TARIC: 7304410090 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator: CANGZHOU WEIHENG PIPE CO LTD, codul adițional TARIC

B999
Nivelul taxei antidumping definitive: 71,9% - art. 1 alin. (2) din regulament
2.X din data 23 iulie 2018
Regulament antidumping: 2272/2015
Cod TARIC: 7304312020 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator: DMH UNITED STEEL INDUSTRY CO LTD, codul adițional

TARIC A999
Nivelul taxei antidumping definitive: 39,2% - art. 1 alin. (2) din regulament
Diametru țeavă importată: 16 mm
Formula prin care se determină valoarea echivalentă a conținutului de

carbon (CEV) a Institutului Internațional de Sudură (IIS) este prezentată mai jos:
CEV= %C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V)/5 + (%Ni + %Cu)/15
Conform Certificatului de calitate nr. USI2018072011/24.7.2018 depus ca

anexă la declarația vamală procentele de componente ce intră în formula de
calcul CEV sunt următoarele:
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- C - 0,17%
- Mn - 0,35%
- Cr - 0,03%
- Mo - 0,01%
- V - 0,002%
- Ni - 0,007%
- Cu - 0,003%
Prin aplicarea formulei rezultă o valoare CEV=0,237 deci o valoare mai

mică ca 0,86 ce este stabilită ca valoare de referință în vederea încadrării
tarifare corecte și a plății taxelor antidumping.

3.X din data 7 septembrie 2018
Regulament antidumping: 330/2018
Cod TARIC: 7304410090 – art. 1 alin. (1) din regulament
Exportator: X, firmă menționată în anexa 1 la regulament, codul adițional

TARIC B250
Nivelul taxei antidumping definitive: 56,9% - art. 1 alin. (2) din regulament
Se pecizează că S.C X S.R.L, București, în calitate de comisionar în

vamă, avea obligația, în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare
a Codului vamal al României, aprobat cu Hotărârea Guvernului nr. 707/2016, cu
modificările și completările ulterioare, să asigure completarea corectă a
documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să
efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat. Prin
stabilirea și înscrierea codului tarifar eronat în declarațiile vamale depuse nu au
fost calculate și nu s-au încasat taxa antidumping și T.V.A. aferentă mărfurilor
importate.

Se precizează că în conformitate cu prevederile articolului 579 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat cu Hotărârea
Guvernului nr. 707/2016, cu modificările și completările ulterioare,"Comisionarul
în vamă răspunde în solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele
în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate
din aceste operaţiuni.”

În drept, Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii prevede
că:

“Art.48- În scopul controalelor vamale, autoritățile vamale pot
verifica corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate într-o
declarație vamală, o declarație de depozitare temporară, o declarație
sumară de intrare, o declarație sumară de ieșire, o declarație de reexport
sau o notificare de reexport, precum și existența, autenticitatea,
corectitudinea și valabilitatea documentelor justificative și pot examina
contabilitatea declarantului și alte evidențe referitoare la operațiunile
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privind mărfurile în cauză sau la alte operațiuni comerciale anterioare sau
ulterioare implicând aceste mărfuri după acordarea liberului de vamă.(...)”

“Art.15 (2)-La depunerea unei declarații vamale, a unei declarații de
depozitare temporară, a unei declarații sumare de intrare sau de ieșire, a
unei declarații de reexport sau a unei notificări de reexport de către o
persoană la autoritățile vamale sau la depunerea unei cereri pentru
obținerea unei autorizări sau pentru obținerea oricărei alte decizii,
persoana în cauză răspunde în ansamblu de:

a)corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate în
această declarație, notificare sau cerere;

b)autenticitatea, corectitudinea și valabilitatea oricărui document
justificativ al declarației, al notificării sau al cererii;

c)dacă este cazul, respectarea tuturor obligațiilor referitoare la
plasarea mărfurilor respective sub regimul vamal în cauză sau la
executarea operațiunilor autorizate.”

“Art.77-(1) O datorie vamală la import ia naștere în urma plasării
mărfurilor neunionale supuse taxelor la import sub unul dintre
următoarele regimuri vamale:

a)punerea în liberă circulație, inclusiv în temeiul regimului de
destinație finală;”

“Art.79-(1) În cazul mărfurilor supuse unor taxe la import, o datorie
vamală la import ia naștere în cazul nerespectării uneia dintre următoarele:

a)o obligație stabilită în legislația vamală cu privire la introducerea
mărfurilor neunionale pe teritoriul vamal al Uniunii, la scoaterea lor de sub
supravegherea vamală sau la circulația, perfecționarea, depozitarea,
depozitarea temporară, admiterea temporară sau dispunerea de astfel de
mărfuri pe teritoriul respectiv;(...)

(2) Momentul în care ia naștere datoria vamală este:
a) fie momentul în care obligația a cărei neîndeplinire duce la

nașterea datoriei vamale nu este îndeplinită sau încetează a fi îndeplinită;
(...)
(3) În cazurile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), debitorul

este oricare dintre următoarele persoane:
a)orice persoană care trebuia să îndeplinească obligațiile în cauză;
b)orice persoană care cunoștea sau care trebuia în mod rezonabil să

cunoască faptul că o obligație prevăzută de legislația vamală nu a fost
îndeplinită și care a acționat pe seama persoanei care trebuia să
îndeplinească obligația sau care a participat la acțiunea având ca rezultat
neîndeplinirea obligației;”

“Art.84-În cazul în care mai multe persoane sunt responsabile pentru
plata sumei reprezentând taxe la import sau la export corespunzătoare



Exemplarul 1/4
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Data: 10.10.2019, ora: 14.30

www.anaf.ro
Page 16 of 22

www.anaf.ro

unei datorii vamale, acestea răspund în mod solidar pentru achitarea
sumei respective.”

“Art.85-(1) Cuantumul taxelor la import sau la export se stabilește
pe baza normelor de calcul al taxelor care au fost aplicabile mărfurilor în
cauză în momentul în care a luat naștere datoria vamală aferentă
acestora.”

“Art.114-(1) Penalitățile de întârziere se percep la cuantumul taxelor
la import sau export, pentru perioada cuprinsă între data la care a expirat
termenul fixat și data plății.

În cazul unui stat membru a cărui monedă este euro, rata penalității
de întârziere este egală cu rata dobânzii, astfel cum este publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, aplicată de Banca Centrală
Europeană asupra principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi a
lunii în care s-a împlinit scadența, majorată cu două puncte procentuale.

Pentru un stat membru a cărui monedă nu este euro, rata penalității
de întârziere este egală cu rata aplicată de banca centrală națională
respectivă asupra principalelor sale operațiuni de refinanțare în prima zi a
lunii în cauză, majorată cu două puncte procentuale, sau, în cazul unui
stat membru pentru care nu este disponibilă rata băncii centrale naționale,
rata cu gradul cel mai ridicat de echivalență aplicată pe piața monetară a
statului membru respectiv în prima zi a lunii în cauză, majorată cu două
puncte procentuale.

(2) În cazul în care datoria vamală ia naștere în baza articolului 79
sau a articolului 82 sau în cazul în care notificarea datoriei vamale rezultă
dintr-un control ulterior, penalitățile de întârziere se percep în plus față de
cuantumul taxelor la import sau la export, de la data la care a luat naștere
datoria vamală și până la data notificării acesteia.

Rata penalităților de întârziere se calculează în conformitate cu
alineatul (1).”

De asemenea, Regulamentul (UE) nr.2016/1036 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecţia împotriva
importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt
membre ale Uniunii Europene prevede că:

“Art.14-(1) Taxele antidumping, provizorii sau definitive, se impun
prin regulament și sunt percepute de statele membre în conformitate cu
forma, rata de schimb și celelalte elemente stabilite de regulamentul care
le impune. Aceste taxe sunt, de asemenea, percepute în mod independent
de taxele vamale, de impozite și de alte taxe percepute în mod normal la
import.”,

iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1331/2011 al Cosiliului din
14 decembrie 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de
percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor ţevi şi
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tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica Chineză, valabil la
data de 6 martie 2018 prevede că:

“Art.1-(1) Se instituie o taxă antidumping provizorie la importurile
anumitor țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil (cu excepția țevilor
și tuburilor prevăzute cu accesorii pentru transportul gazelor sau
lichidelor, utilizate pentru aeronavele civile), clasificate în prezent la
codurile NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10,
ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 și ex 7304 90 00 (codurile
TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 și 7304
90 00 91) și originare din Republica Populară Chineză (RPC).

(2) Se stabilește după cum urmează nivelul taxei antidumping
definitive aplicabile prețului net franco frontiera Uniunii, înainte de
vămuire, pentru produsul descris la alineatul (1), fabricat de următoarele
societăți:

Societate/Societăţi Nivelul taxei
antidumping
definitive

Codul
adițional
TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel,
Co. Ltd, Haiyu

71,9 B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel
Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3% B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe
Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong

48,6% B119

Societățile enumerate în anexa I 56,9%
Toate celelalte societăți 71,9% B999

“Anexa 1-PRODUCĂTORI-EXPORTATORI COOPERANȚI DIN RPC
CARE NU AU FOST INCLUȘI ÎN EȘANTION”

“X Material, Co. Ltd, Wenzhou-cod adiţional TARIC- B250”
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.2018/330 al Comisiei din 5

martie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de
anbumite ţevi şi tuburi fără sudură, din oţel inoxidabil, originare din Republica
Populară Chineză, în urma unei reexaminpri efectuate în perspectiva expirării
măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului prevede:

“Art.1-(1) Se instituie o taxă antidumping provizorie la importurile
de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, (cu excepția
țevilor și tuburilor prevăzute cu accesorii pentru transportul gazelor sau
lichidelor, utilizate pentru aeronavele civile), clasificate în prezent la
codurile NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10,
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ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 și ex 7304 90 00 (codurile
TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 și 7304900091)
și originare din Republica Populară Chineză.

(2) Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net,
franco frontiera Uniunii, înainte de vămuire, al produselor prezentate la
alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate mai jos se stabilește
după cum urmează:

Societate/Societăţi Nivelul taxei
antidumping definitive

Codul adițional TARIC

Changshu Walsin
Specialty Steel, Co.
Ltd, Haiyu

71,9 B120

Shanghai Jinchang
Stainless Steel Tube
Manufacturing, Co.
Ltd, Situan

48,3% B118

Wenzhou Jiangnan
Steel Pipe
Manufacturing, Co.
Ltd, Yongzhong

48,6% B119

Societățile enumerate
în anexa I

56,9%

Toate celelalte
societăți

71,9% B999

“Anexa 1-PRODUCĂTORI-EXPORTATORI COOPERANȚI DIN RPC
CARE NU AU FOST INCLUȘI ÎN EȘANTION ÎN ANCHETA INIŢIALĂ”

“X Material, Co. Ltd, Wenzhou-cod adiţional TARIC- B250”.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2272 al Consiliului din

7 decembrie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile
de anumite țevi și tuburi fără sudură din fier sau din oțel originare din Republica
Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării
măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1225/2009 al Consiliului, prevede:

"art. 1
(1) Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de tuburi

și țevi fără sudură, din fier sau din oțel, cu secțiune circulară, cu un
diametru exterior de maximum 406,4 mm și o valoare de echivalent carbon
(CEV) care nu depășește 0,86 în conformitate cu formula și analiza
chimică a Institutului Internațional de Sudură (IIW) (12), încadrate în
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prezent la codurile NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304
29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304
39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304
51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 și ex 7304 59 93 (13) (codurile TARIC
7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20,
7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30,
7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10,
7304 59 92 30 și 7304 59 93 20) și originare din Republica Populară
Chineză.

(2) Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net franco-
frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, pentru produsele descrise la
alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate mai jos se stabilește
după cum urmează:

....
Toate celelalte societăți 39,2% A999”
Speţei îi sunt aplicabile şi prevederile art.578 şi 579 din Hotărârea

Guvernului nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului
vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

“Art.578-(1) În exercitarea activităţii, comisionarul în vamă are
următoarele obligaţii:

(...)
a) să asigure completarea corectă a documentelor vamale cu datele

cerute de formularistica în vigoare şi să efectueze cu exactitate calculul
sumelor cuvenite bugetului de stat;”

“Art.579- Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul
operaţiunii de vămuire pentru diferenţele în minus constatate la controlul
ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate din aceste operaţiuni.”

Conform celor menţionate mai sus, încadrarea tarifară nu se realizează
exclusiv pe baza denumirii comerciale a mărfurilor importate ci având în vedere
un complex de reguli şi note de secţiuni şi de capitole.

Astfel, calitatea de comisionar în vamă nu implică numai un serviciu de
dactilografiere a unei declaraţii vamale, petenta, în calitatea sa de comisionar în
vamă, având posibilitatea, pe baza datelor înscrise în facturile comerciale, să
verifice încadrarea tarifară menţionată de importator pe traducerea efectuată şi
să atenţioneze importatorul cu privire la încadrarea tarifară eronată, fiind obligat
să completeze corect toate datele din declaraţia vamală în vederea încasării
corecte a sumelor datorate bugetului Uniunii Europene şi bugetului de stat.

Aşa cum rezultă din art.578 şi art.579 din Hotărârea Guvernului
nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea activităţii,
comisionarul în vamă are obligaţia să asigure completarea corectă a
documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să
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efectueze cu exactitate calculul sumelor datorate bugetului de stat, comisionarul
în vamă răspunzând solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele
în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate
din aceste operaţiuni.

De altfel, această răspundere în solidar derivă şi din prevederile art.79
alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, astfel că,
aşa după cum petenta afirmă că a acţionat în numele şi pe seama
importatorului (care trebuia să îndeplinească obligaţia de a declara corect
mărfurile importate), aceasta trebuia să cunoască faptul că obligaţia de a
declara corect mărfurile nu este respectată, în plus contestatoarea participând,
prin depunerea declaraţiei vamale cu date incorecte privind încadrarea tarifară,
la acţiunea ce a avut ca rezultat neîncasarea corectă a drepturilor de import.

Referitor la susţinerea petentei precum că S.C X S.R.L a obţinut pe baza
documentelor comerciale folosite cu ocazia importurilor (factura comercială
tradusă, fișa tehnică a produsului) un document de supraveghere cu numărul
ROX, emis pentru oțel încadrarea tarifară 7304518999, adică exact încadrările
tarifare pe care petenta le-a folosit în declaraţiile vamale de punere în liberă
circulaţie, pentru care în mod ilegal a fost atrasă drept codebitor, aceasta nu
poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece documentul
de supraveghere menționat mai sus a fost reglementat prin Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/670 al Comisiei din 28 aprilie 2016 prin care se
introduce o supraveghere prealabilă la nivelul Uniunii a importurilor de anumite
produse siderurgice originare din anumite țări terțe pentru importuri a căror
greutate netă depășește 2 500 de kilograme. Conform anexei I la acest
regulament produsele încadrate tarifar la subcapitolul 7304 (indiferent de poziția
tarifară) sunt supuse unei supravegheri prealabile a Uniunii la import.
Documentul de supraveghere se eliberează în mod automat de autoritățile
competente ale statelor membre și are rolul de a monitoriza cantitățile și valorile
produselor importate și nicidecum de stabilire a unei încadrări tarifare a acestor
produse.

În ceea ce priveşte calitatea de codebitor a S.C. X S.R.L. București
stabilită prin Decizia nr. X/2/20.5.2019 pentru regularizarea situaţiei privind
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal, a fost determinată, așa cum
s-a menționat în cuprinsul Procesului verbal de control nr. X/20.5.2019, prin
aplicarea, în principal, a articolului 79 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii și a articolelor 578 și 579 din Regulamentul de
aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
707/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederi vamale față de
care contestatarul nu face nicio mențiune în cuprinsul contestației depuse.
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Referitor la susţinerea petentei precum că pentru a dispune de o altă
încadrare tarifară decât cea aferentă codului tarifar 7304 51 89 99 făcută de
acesta, organele de control din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași au
procedat la o analiză a compoziției chimice a produselor și a proprietăților lor
mecanice (...), precum și la aplicarea unor formule prin care se determină
valoarea echivalentă de carbon conform Institutului Internațional de Sudură,
aceasta nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece,
aşa cum este menţionat în procesul verbal de control și în decizia de
regularizare, încadrarea tarifară a fost realizată de organele de control pe baza
informațiilor înscrise în facturile comerciale (tipul materialului utilizat la obținerea
produsului, dimensiunile țevilor importate, cantitatea și prețul acestora), a
informațiilor publice privind standardele de material (www.steelnumber.com ), a
Nomenclaturii Combinate, așa cum aceasta a fost aprobată prin Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și
Tariful Vamal Comun, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul
de punere în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017), a
Regulilor generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate și a Notei de
capitol 1 la Capitolul 72.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că în mod legal organele
vamale au stabilit că petenta datorează suma totală de S lei, reprezentând:
taxe antidumping în sumă de S lei, dobânzi taxe antidumping în sumă de S lei,
penalități taxe antidumping în sumă de S lei, taxă pe valoarea adăugată în
sumă de S lei, dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei şi
penalităţi aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei, stabilită prin
Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr.X/20.05.2019, în baza Procesului verbal nr.X/20.05.2019,
astfel că, în temeiul prevederilor art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privin
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr.X/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se va respinge ca
neîntemeiată contestaţia formulată de S.C X S.R.L, Bucureşti.

Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în
conţinutul prezentei decizii, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi,

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de S.C X S.R.L,
București, împotriva Deciziei nr. X/20.05.2019 pentru regularizarea situației
privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal, emisă în baza
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Procesului verbal nr. X/20.05.2019, de Direcţia Regională Vamală Iași, pentru
suma totală de S lei reprezentând:

-S lei- taxă antidumping;
- S lei- dobânzi aferente taxei antidumping;
- S lei- penalităţi de întârziere aferente taxei antidumping;
- S lei - taxa pe valoarea adăugată;
- S lei -dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată;
- S lei - penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios

administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti.

DIRECTOR GENERAL


