
R O M Â N I A
TRIBUNALUL ... - SECŢIA CIVILA SENTINŢA 

CIVILĂ NR....
Şedinţa publică din ... Tribunalul constituit 

din :
PREŞEDINTE - ...

GREFIER - ...

Pe rol  pronunţarea  soluţiei  în  cauza de contencios  administrativ  privind pe 
reclamanta  SC'  ...  SRL  ...,  în  contradictoriu  cu pârâţii  A.N.A.F.  -  D.G.F.P.  ...  şi 
BIROUL VAMAL ..., având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal.

Dezbaterile au avut loc in şedinţa publica din data de ..., fiind consemnate  în 
încheierea de şedinţă din aceiaşi data, care face parte integranta din prezenta hotărâre, 
când  instanţa,  având  nevoie  de  timp  pentru  a  delibera  în  cauză şi  pentru  a  da 
posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a dispus amânarea pronunţării la data de 
19.12.2006, pronunţând următoarea hotărâre.

După deliberare.

TRIBUNALUL
Asupra contenciosului administrativ fiscal dedus judecăţii: în data de ... sub nr.... s-a 
înregistrat contestaţia reclamantei SC ... SRL ... pentru anularea deciziei nr....din 
... emisă de A.N.A.F. - D.G.F.P. ... la contestaţia sa nr.... înregistrată la D.G.F.P. ... şi 
proceselor verbale nr.... emise de Biroul Vamal ...;jestituirea garanţiei virate la 
bugetul de stat, cu cheltuieli de judecată. în motivare, reclamanta arată că la data de ... 
a efectuat importul unei cantităţi de ... tone zahăr alb .calitate CEE nr.2 din ..., de la 
..., în ciuda faptului că toată documentaţia privind importul permitea cu exactitate 
stabilirea definitivă a valorii în vamă,prin adresa nr.... s-a comunicat dispoziţia 
de amânare a determinării definitive a valorii în vamă şi posibilitatea de a ridica 
mărfurile din vamă numai cu condiţia constituirii unei garanţii vamale de ... RON şi 
... RON pentru cele două declaraţii vamale de import.
în.data de ... au fost comunicate procesele verbale de stabilire cu titlu definitiv al 
valorii în vamă a zahărului,în condiţiile în care preţul de achiziţie conform facturii a 
fost de ... Euro/to, precum şi decizia de a executa parţial garanţia depusă,respectiv 
suma de ... RON + ... RON.
împotriva proceselor verbale de control al valorii în vamă nr.... şi ... emise de Biroul 
Vamal ... pentru declaraţia vamală de import nr.... şi ... întocmite în baza HG 
287/2005 a făcut contestaţie respinsă de D.G.F.P. ... prin decizia atacată.
Probe: înscrisuri,interogatoriu, expertiză contabilă.



în drept : Lg.554/2004, HG 287/2005, Acordul privind aplicarea GATT.
Prin întâmpinarea depusă, pârâta DGFP ... - ANAF solicită respingerea cererii, ca 
nefondată.
Prin încheierea din data de ... s-a admis excepţia incompetenţei materiale asupra 
capătului doi din acţiune şi s-a trimis spre soluţionare Judecătoriei ... în raza căreia 
operează organul care a încasat garanţia, care va fi returnată după rămânerea 
irevocabilă a prezentei.
La data de ... la cererea pârâtei se introduce în cauză în această calitate Biroul Vamal 
... ca organ emitent al celor două procese verbale contestate.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată acţiunea fondată.
în data de ... SC ... SRL ... a efectuat importul unei cantităţi de ... tone zahăr alb din ... 
de la ............ pentru care s-au întocmit două declaraţii vamale de import cu nr. de 
înregistrare ...., respectiv ...
Reclamanta declara valoarea în vamă pentru fiecare dintre cele două transporturi 
suma de ... lei pentru care achita drepturi vamale în sumă de ... lei.
Prin adresa ... Biroul Vamal ... comunica societăţii dispoziţia de amânare a 
determinării definitive a valorii în vamă şi posibilitatea de a ridica din vamă marfa 
numai cu condiţia constituirii unei garanţii vamale în sumă totală de ... lei, „ca 
mărfuri susceptibile de a fi subevaluate".
Prin adresa nr. ... Biroul Vamal ... solicita contestatorului diferite documente care să 
dovedească realitatea valorii declarate.Biroul vamal ... analizând documentele 
prezentate de contestator,precum şi din studierea bazei de date proprii referitoare la 
valoarea tranzacţiei aferente mărfurilor identice pentru export cu destinaţia România, a 
constatat că valoarea în vamă în cauza este inferioară celorlalte tranzacţii pentru care 
prin procesele verbale nr.... şi ... organul vamal stabileşte pentru fiecare din cele două 
declaraţii vamale următoarele:
- valoarea vamală recalculată- ... lei;
- drepturi vamale recalculate - ... lei;
- diferenţa vamală constituită - ...lei.
Iar prin decizie organul vamal a stabilit cu titlul definitiv valoarea în vamă de .... 
USD/Kg.
La data de ... cu adresa nr.... reclamanta contestă la Birul Vamal ... cele două procese 
Verbale de control vamal prin care au fost stabilite datorii vamale în sumă de ... lei, 
contestaţie înregistrată la ANAF- DGFP ... sub nr..... - biroul soluţionare contestaţii.
Prin decizia nr.... organul de soluţionare a contestaţiei a apreciat că soluţia adoptată de 
Biroul Vamal ... este corectă conform art.2 din Acordul privind aplicarea art.VII GATT.
Prin răspunsul de la interogatoriu,pârâta ANAF- DGFP ... recunoaşte că la soluţionarea 
contestaţiei reclamanta a depus ca document justificativ suplimentar la exactitatea şi 
realitatea valorii declarate - declaraţia vamală de export, respectiv 2 declaraţii traduse şi 
legalizate pentru ...tone zahăr fiecare având acelaşi preţ de ... EURO/tonă, că nu le-a 
avut în_vedere în soluţionarea contestaţiei reclamantei, că există facturi cu alte societăţi 



emise de ... în care preţul/tonă diferă mult de .../tonă, fiind mult mai mare şi că există 
legătură între reclamantă şi ... în sensul art.!5(4) lit.e şi 7 din Acordul GATT.
La cererea reclamantei s-a efectuat un raport de expertiză contabilă care concluzionează 
că preţul real al zahărului importat de reclamantă de la Magyar Cukor este de 160 
euro/tonă,preţ în baza căruia autoritatea vamală era în drept să determine definitiv 
valoarea în vamă, că nu s-a dovedit că părţile din contract sunt „legate" în înţelesul 
art.15 pct.4 din Acordul GATT, că înregistrările din contabilitatea reclamantei sunt reale 
şi corecte.
Tribunalul omologhează raportul de expertiză contabilă efectuat de experta contabilă ....
Fin actele dosarului tribunalul constată că la data de ... SC ... SRL ... în calitate de 
cumpărător încheie contractul de cumpărare nr....cu vânzătorulr .... din ... pentru 
cantitatea de ... tone zahăr alb calitate CEE nr.2 la preţul de ... Euro/t, cu termen de 
livrare până la data de ... şi plata în termen de... zile, cod ... ambalat în saci de... kg în 
valoare totală de ... E,din ţara de origine a mărfii ....
Contractul nr....nu conţine nici o restricţie referitoare la cedarea sau utilizarea mărfurilor 
de către cumpărător în ţara importatoare. La contractul
nr....încheiat la ... la data de ... între cumpărătorul SC ... SRL ... şi vânzătorul 
maghiar ...,în facturile externe nr.... şi nr.... declaraţii unitare de marfa vamală(...) 
din ..., declaraţiile vamale nr.... şi nr.....(România) se precizează că marfa a fost 
livrată .în' condiţiile DAF(Incoterms 2000).
Pentru desfacerea mărfii importate, reclamanta avea încheiat în prealabil 
contractul de vânzare cumpărare nr.... cu SC ... SRL ...care urma să cumpere zahăr 
provenit din import (zahăr alb mărgăritar) în cantităţile şi la preţurile ce urmează 
să fie stabilite de părţi pentru fiecare tranzacţie în parte.
Trebuie reţinut că în dosarul nr.... al tribunalului ... SA ... şi-a schimbat denumirea 
în SC ... SA .... şi a fuzionat cu SC ... SRL ... cu acordul Secretarului General al 
Guvernului nr. .... din .... Această firmă rezultată ... SA din ... a preluat contractul 
nr.... de vânzare cumpărare între reclamantă şi societatea fuzionată . Din acest 
motiv zahărul este livrat la intern noii societăţi ... România SA din ... cu factura 
nr.....
De asemenea, expertiza face menţiunea că în structura acţionariaîului societatea ... 
SA nu se află nici reclamanta nici exportatorul din ....
Acesta emite facturile nr. ... şi ... pentru cantitatea totală de ... t zahăr alb la preţul 
unitar de ... E în valoare totală de .... EUR.
Cumpărătorul SC ... SRL depune la Biroul Vamal ... ,la data de ... declaraţiile 
vamale de import nr.... şi ... pentru importul a ... t zahăr alb în valoare totală de ... 
EUR la cursul de schimb ... lei/Eur cu referire la facturile externe nr. ... şi ..,
Zahărul este recepţionat de reclamantă cu notele de intrare recepţie nr.. şi . Din ... 
în cantitate de ... t în valoare totală de .... lei respectiv valoarea înscrisă în 
declaraţiile vamale de import nr....şi ....



Plata la extern a mărfii s-a făcut prin ...., cu dispoziţie/declaraţie de plată externă 
nr.... la data de ... respectiv în baza ... nr.... şi ... banca beneficiarului .... Suma 
plătită a fost de ... EUR;plata s-a făcut în termenul de ...zile prevăzut în contractuJ 
de vânzare cumpărare nr.... dintre ..
La data de ....cu factura nr.... reclamanta vinde cele ... to de zahăr,import ... la preţul 
de ... lei/kg valoarea totală facturată .... lei către SC ... .
Autoritatea Vamală a dispus constituirea garanţie de ... lei şi virarea la Bugetul de 
Stat la data de ..., data depunerii de către declarant a declaraţiilor vamale din 
import,dispoziţie căreia i s-a dat curs. Aceasta şi urmare a faptului că reclamanta 
intenţiona să ridice marfa din vamă. Garanţia a fost constituită conform art.3(l) ind.6 
din HG 287/2005,la nivelul datoriei vamalefvaloarea în vamă determinată provizoriu.
Deşi reclamanta a prezentat documentele suplimentare solicitate şi a daî explicaţii 
prin scrisorile nr.... şi nr...., documentele în baza cărora putea fi determinată definitiv 
valoarea mărfurilor în vamă.pe baza preţului, Biroul vamal ... a decis prin procesele 
verbale nr....şi ..., ca valoarea în vamă cu titlu definitiv a fost stabilită la ... USD/to de 
zahăr,importat cu ... nr.... şi .... In aceste procese verbale se comunică şi decizia 
Vămii de încasare în totalitate la Bugetul de Stat a garanţiei constituite conform 
art.136 din OG 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală nu se descriu detaliat 
motivele care au stat la baza acestei măsuri, aşa cum prevede art.6(2) din HG 
287/2005.
Aşa cum rezultă din acte şi cum afirmă şi experta între firma ... - care a transportat 
mărfurile în ... - preluată de ... -producătoare - şi reclamantă nu există o „legătură" din 
cele menţionate la art. 15 pct.4 din Acordul GATT(ex: restricţie la cedarea sau 
utilizarea mijloacelor de către cumpărător,etc).
Din documentele cauzei mai rezultă că din baza de date a Biroului Vamal ... a reieşit 
o notă de debit nr.... cu menţiunea de restituire import, cu un preţ de ... EUR/to, care 
nu poate fi luat în calcul nefiind o factură.
Potrivit art.76 din Lg.141/1997 republicată - privind Codul Vamal al României 
valoarea în vamă reprezintă acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor 
vamale prevăzute de tariful vamal de import al României şi care are ca bază de 
determinare valoarea de tranzacţie, reprezentând preţul efectiv pentru mărfurile 
importate,cu eventualele ajustări prevăzute de lege.
Tribunalul, constată că livrarea mărfii s-a făcut în condiţia DAF (franco-frontieră), 
cheltuielile de transport fiind plătite de furnizor,în conformitate cu prevederile 
INCOTERMS 2000.â
La dosarul cauzei nu există nici un document din care să rezulte că firma SC ... SRL a 
livrat zahărul în România la preţ mai mare decât cel importat,neexi stând nici o 
motivaţie pentru organul vamal de stabilire cu titlu definitiv a valorii în vamă a mărfii 
importate.
în cauză, reclamanta a făcut dovada preţului real de ... Euro/tonă la care a fost 



cumpărat zahărul de la partenerul maghiar pe baza contractului şi a
facturii încheiate cu acesta, declaraţia de plată externă şi evidentele contabile 
verificate de expertul desemnat.
Aceste înscrisuri atestă în mod cert că valoarea datorată în vamă de ...euro/t este 
identică cu cea practicată în relaţia comercială stabilită de cei doi parteneri şi că 
reprezintă efectiv preţul achitat exportatorului..
Tribunalul constată îndeplinite cerinţele art.l pct.l ale Acordului privind aplicarea 
art.VII GATT către partenerul străin.
In atare condiţii, organul vamal era obligat să calculeze valoarea în vamă a zahărului 
pe baza valorii înscrisă în declaraţia vamală ce reflectă adevărul şi nu prin 
echivaloarea presupusă,cum greşit a procedat.
Drept urmare, acţiunea reclamantei va fi admisă iar decizia nr.... emisă de A.N.A.F.-
DP. ... anulată şi pe cale de consecinţă şi procesul verbale nr.... şi ... ale Biroului 
Vamal ....
La cerere, conform art.274 Cod pr. civilă pârâtele vor fi obligate către reclamantă la 
cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert.
Văzând şi disp. art.20 Lg.554/2004.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:
Admite contestaţia formulată de reclamanta SC ... SRL în contradictoriu cu pârâtele 
A.N.A.F. -D.G.F.P. ... şi BIROUL VAMAL ...,.
Anulează decizia nr.... emisă de A.N.A.F.-DP. ... şi pe caîe de consecinţă şi procesul 
verbale nr.... şi ... din ... emise de Biroul Vamal ....
Obligă pârâtele către reclamantă la ... RON cheltuieli de judecată, reprezentând 
onorariu expert.
Cu recurs în 1 5 zile de Ia comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică,azi ....
PREŞEDINTE,
GREFIER,
RED.
TEFINORED.F.


