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DECIZIA nr.24/18.02.2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a - Serviciul Antifraud� 
Fiscal� �i Vamal�, prin adresa nr……… din 20.01.2009, înregistrat� 
la D.G.F.P. Constan�a sub nr……… din 20.01.2009, cu privire la 
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în 
Constanta, Str…………… nr……, CUI ……………….  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� drepturile vamale de 
import stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr………/18.12.2008, întocmit� de organele vamale din cadrul 
D.R.A.O.V. Constan�a în baza Procesului verbal de control 
nr………/18.12.2008, în cuantum total de …………… lei, compuse din: 

� ………… lei - T.V.A.; 
� ………… lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

Contesta�ia a fost introdus� de contestator, fiind 
îndeplinite prevederile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i a fost depus� 
în termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost comunicate pe baz� de 
semn�tur� în data de 18.12.2008 iar contesta�ia a fost depus� la 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a 
în data de 15.01.2009, fiind înregistrat� sub nr…………. 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii 
de procedur� prev�zute la art.206 �i 209 alin.(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
astfel încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a 
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
    I. Prin adresa înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a sub nr………/15.01.2009, 
petenta, prin reprezentantul s�u legal, formuleaz� contesta�ie 
împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr………… din 
18.12.2008, întocmit� în baza Procesului verbal de control nr………… 
din 18.12.2008, solicitând admiterea acesteia �i anularea actului 
administrativ-fiscal. 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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În justificarea ac�iunii sale, petenta arat� c� primul 
import din 12.01.2004 �i pentru care s-a întocmit DVI 
nr………/12.01.2004, a fost efectuat în condi�ia de livrare EXW 
(franco fabrica), pentru care a suportat cheltuieli de transport 
pe parcurs extern, suma fiind ad�ugat� la valoarea facturii 
externe pentru calculul drepturilor vamale. 

Totodat�, sus�ine c� urm�toarele opt importuri au fost 
efectuate în condi�ia de livrare CIP Negru Vod�, motiv pentru 
care declara�iile vamale au fost întocmite la valoarea efectiv� a 
m�rfii, conform facturilor externe, societatea nedatorând 
cheltuieli de transport pe parcursul extern. 

Cu privire la facturile de transport pentru care organul 
vamal a stabilit drepturi vamale, contestatoarea sus�ine c� 
aceste facturi reprezint� cheltuieli pentru transportul 
m�rfurilor de la Negru Vod� la Constan�a �i pentru 
desc�rcare/manipulare m�rfuri în Constan�a pentru toate cele nou� 
importuri efectuate în luna ianuarie 2004. 

Pentru aceste motive, petenta consider� c� nu datoreaz� suma 
de ………… lei, reprezentând drepturi vamale �i major�ri de 
întârziere, �i solicit� anularea actelor administrative 
contestate. 

   
II. Procesul verbal de control nr...... din 18.12.2008 a 

fost întocmit de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a – Serviciul 
Antifraud� Fiscal� �i Vamal�, urmare finaliz�rii controlului 
ulterior al opera�iunilor vamale de punere în liber� circula�ie 
efectuate de S.C. CONSTANTA SRL Constan�a. 

Urmare controlului, s-a constatat c� în perioada 12.01.2004-
31.01.2004, societatea a efectuat o opera�iune de import 
definitiv cu DVI I ...../12.01.2004, având condi�ia de livrare 
EXW General To�evo �i 8 opera�iuni de import definitiv cu DVI I 
..../14.01.2004, ..../16.01.2004, ..../19.01.2004, 
..../21.01.2004, ..../28.01.2004, ..../29.01.2004, 
..../30.01.2004 �i ..../31.01.2004, având condi�ia de livrare CIP 
Constan�a. Opera�iunile de import men�ionate au avut ca obiect 
c�r�mid� pentru construc�ii.    

Pentru cele 8 opera�iuni de import cu condi�ia de livrare 
CIP Constan�a, punerea în liber� circula�ie s-a efectuat în baza 
facturilor externe prezentate la v�muire, emise de societatea 
K....... din General Tosevo Bulgaria. 

Urmare controlului ulterior, organele vamale au constatat c� 
societatea a efectuat transporturile pe parcursul extern cu auto 
CT ...., CT ...., autotractoare apar�inând societ��ii P....... 
SRL Constan�a. 

Pentru transporturile efectuate, S.C. P....... SRL Constan�a 
a emis urm�toarele facturi: 

-factura nr...../16.01.2004, pentru transporturile din 
datele 12.01.2004, 14.01.2004 �i 16.01.2004; 

-factura nr...../21.01.2004, pentru transporturile din 
datele 19.01.2004,21.01.2004 �i 28.01.2004; 

-factura nr...../29.01.2004, pentru transporturile din 
datele 29.01.2004, 30.01.2004 �i 31.01.2004; 
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S.C. CONSTANTA SRL a achitat facturile reprezentând 
contravaloarea transporturilor cu chitan�ele nr...../21.01.2004, 
...../16.01.2004 �i ...../29.01.2004. 

Astfel, s-a constatat c� de�i pentru 8 opera�iuni de import 
condi�ia de livrare a fost « CIP Constan�a », cheltuielile de 
transport pe parcurs extern au fost efectuate de importator. 

Drept urmare, organul vamal a procedat la recalcularea 
valorii în vam� a bunurilor importate, luându-se în considerare 
cheltuielile cu transportul efectuate pe parcursul extern, 
rezultând c� societatea, în calitate de titular al opera�iunilor, 
datoreaz� pentru acestea o diferen�� de T.V.A. de plat� în 
cuantum de ..... lei �i aferent acesteia, major�ri de întârziere 
în cuantum de ..... lei, calculate de la data declara�iilor 
vamale de import �i pân� la data de 18.12.2008 

În baza Procesului verbal de control a fost întocmit� 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal, nr………… din 18.12.2008, 
act ce a fost comunicat reprezentantului legal al petentei pe 
baz� de semn�tur�, în data de 18.12.2008. 
    
 III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile 
în spe��, se re�in urm�toarele: 
  

În fapt, S.C. CONSTANTA SRL Constan�a a efectuat, în 
perioada ianuarie 2004, 9 (nou�) opera�iuni de import definitiv 
prin Biroul Vamal Negu Vod�, ce au avut ca obiect achizi�ia de 
c�r�mid� pentru construc�ii, astfel: 

-cu DVI I ………/12.01.2004, având condi�ia de livrare EXW 
(franco fabric�) General Tosevo din Bulgaria, pentru  care au 
fost declarate �i incluse în valoarea în vam�, cheltuieli pe 
parcursul extern în sum� de ………… lei; 

-cu DVI I ..../14.01.2004, ..../16.01.2004, ..../19.01.2004, 
..../21.01.2004, ..../28.01.2004, ..../29.01.2004, 
..../30.01.2004 �i ..../31.01.2004, având condi�ia de livrare CIP 
Constan�a, v�muirea fiind efectuat� la valoarea m�rfii din 
facturile externe. 

Urmare verific�rilor efectuate de c�tre organele vamale, s-a 
constatat c� societatea CONSTANTA SRL, în mod eronat, a declarat 
condi�ia de livrare CIP Constan�a, întrucât a pl�tit c�tre S.C. 
P…………… SRL Constan�a “cheltuieli pe parcurs interna�ional 
Bulgaria - România” conform facturilor …………/16.01.2004, 
…………/21.01.2004 �i …………/29.01.2004. 

Astfel, organele vamale au stabilit c� prin neincluderea 
cheltuielilor de transport pe parcurs extern a fost diminuat� 
valoarea în vam� �i, implicit, drepturile vamale, fiind înc�lcate 
prevederile art.110 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal 
al României aprobat prin H.G. nr.1114/2001, drept pentru care au 
procedat la recalcularea diferen�elor de drepturi vamale de 
import, conform art.100 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal 
al României, rezultând obliga�ii în cuantum de ………… lei, 
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reprezentând TVA în sum� de ………… lei �i major�ri de întârziere în 
sum� de ………… lei. 

Petenta contest� stabilirea acestor diferen�e de drepturi 
vamale, sus�inând c� organul vamal nu a avut în vedere c� pentru 
cele 8 opera�iuni, pentru care a declarat condi�ia de livrare CIP 
Constan�a, nu a efectuat cheltuieli pe parcurs extern, facturile 
de transport men�ionate de organul vamal reprezentând de fapt 
cheltuieli de transport al m�rfurilor de la Negru Vod� la 
Constan�a, precum �i pentru desc�rcarea/manipularea acestora în 
Constan�a. 
  Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� 
diferen�e de drepturi vamale pentru cheltuielile de transport 
aferente opera�iunilor vamale efectuate cu DVI nr..... din 
14.01.2004, .... din 16.01.2004, .... din 19.01.2004, .... din 
21.01.2004, .... din 28.01.2004, .... din 29.01.2004, .... din 
30.01.2004 �i .... din 31.01.2004, având condi�ia de livrare CIP 
Constan�a. 
 

În drept, spe�ei îi sunt aplicabile prevederile art.110 din 
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin 
H.G. nr.1114/2001, care prevede referitor la determinarea valorii 
în vam�: 

     „Valoarea în vam� cuprinde �i urm�toarele cheltuieli 
efectuate pe parcursul extern, în m�sura în care nu au fost 
cuprinse în pre�ul m�rfii: 
     a)cheltuielile de transport al m�rfurilor �i cele de 
înc�rcare, de desc�rcare �i de manipulare, conexe acestuia, pân� 
la portul sau locul de import care se afl� la frontier�; 
     b)costul asigur�rii.” 
   Potrivit art.40 din aceia�i hot�târe: 
     „Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de 
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei 
declara�ii pe propria r�spundere a acestuia în ceea ce prive�te: 
     a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�; 
     b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�; 
     c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat.” 

Pentru perioada ianuarie 2004 procedura de determinare a 
valorii în vam� este prev�zut� de art.78 din Legea nr.141/1997 
privind Codul vamal al României, care precizeaz�: 

     „(1)Valoarea în vam� se determin� �i se declar� de c�tre 
importator, care este obligat s� depun� la biroul vamal o 
declara�ie pentru valoarea în vam�, înso�it� de facturi sau de 
alte documente de plat� a m�rfii �i a cheltuielilor pe parcurs 
extern, aferente acesteia. 

Cu privire la controlul ulterior al declara�iilor �i la  
na�terea datoriei vamale, dispozi�iile cuprinse la art.100 din 
Legea nr.86/2006 privind Codul vamal precizeaz�: 
     „(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la 
solicitarea declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la 
acordarea liberului de vam�, s� modifice declara�ia vamal�. 
     (2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea 
vamal� verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare 
la m�rfurile v�muite sau la opera�iunile comerciale ulterioare în 
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leg�tur� cu aceste m�rfuri. Controlul se poate face la sediul 
declarantului, al oric�rei alte persoane interesate direct sau 
indirect din punct de vedere profesional în opera�iunile 
men�ionate sau al oric�rei alte persoane care se afl� în posesia 
acestor acte ori de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De 
asemenea, poate fi f�cut �i controlul fizic al m�rfurilor, dac� 
acestea mai exist�. 
     (3)Când dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul 
ulterior rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal 
respectiv au fost aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau 
incomplete, autoritatea vamal� ia m�suri pentru regularizarea 
situa�iei, �inând seama de noile elemente de care dispune. 
     (4)Autoritatea vamal� stabile�te modelul documentului 
necesar pentru regularizarea situa�iei, precum �i instruc�iunile 
de completare a acestuia. 
     (5)În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie 
vamal� sau c� au fost sume pl�tite în plus, autoritatea vamal� ia 
m�suri pentru încasarea diferen�elor în minus sau rambursarea 
sumelor pl�tite în plus, cu respectarea dispozi�iilor legale. 
     (6)În cadrul controlului ulterior al declara�iilor, 
autoritatea vamal� stabile�te potrivit alin. (3) �i diferen�ele 
în plus sau în minus privind alte taxe �i impozite datorate 
statului în cadrul opera�iunilor vamale, luând m�suri pentru 
încasarea diferen�elor în minus constatate. Diferen�ele în plus 
privind aceste taxe �i impozite se restituie potrivit normelor 
legale care le reglementeaz�. 

Astfel, a�a cum se poate observa din analiza textelor legale 
invocate mai sus, a fost explicitat atât modul de stabilire a 
valorii în vam� a m�rfurilor importate, cât �i obliga�ia 
organelor vamale de a stabili eventualele diferen�e de drepturi 
vamale, ca urmare a controlului ulterior prev�zut de lege. 

 
În spe��, se re�ine c� petenta a declarat pentru 8 

opera�iuni de import, condi�ia de livrare CIP. 
În accep�iunea reglement�rilor INCOTERMS, “exportatorul  

suport� toate costurile legate de marf� pân� în momentul în care 
aceasta a fost livrat� la locul de destina�ie convenit, 
reprezentând cheltuieli de transport �i orice alte cheltuieli, 
inclusiv cheltuieli de înc�rcare �i desc�rcare”. 

Având în vedere faptul c� societatea CONSTANTA SRL a achitat 
facturile emise de c�tre S.C. P…………… SRL pentru “transport 
interna�ional Bulgaria, General To�evo - România Constan�a”, 
reiese c� importatorul a suportat cheltuielile de transport 
extern, motiv pentru care declararea importurilor în condi�iile 
de livrare CIP Constan�a a fost gre�it�. 

În aceste condi�ii, se re�ine c� fa�� de prevederile legale 
mai sus citate pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugat� în 
vam� aferent� importului de c�r�mid� pentru construc�ii, valoarea 
în vam� trebuia s� includ� �i valoarea transportului pe parcursul 
extern, men�ionat� în facturile emise de furnizorul S.C. P…………… 
SRL. 

Ca urmare, în mod legal, organul de control vamal a calculat 
taxa pe valoarea adaugat� în vam� aferent� cheltuielilor cu 
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transportul bunurilor care au f�cut obiectul importurilor 
efectuate de contestatoare cu DVI nr……… din 14.01.2004, .... din 
16.01.2004, .... din 19.01.2004, .... din 21.01.2004, .... din 
28.01.2004, .... din 29.01.2004, .... din 30.01.2004 �i .... din 
31.01.2004, prin aplicarea prevederilor referitoare la baza de 
impozitare în cazul importului de bunuri, respectiv art.139 alin. 
(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care prevede c� "baza de impozitare 
pentru importul de bunuri este valoarea în vam� a bunurilor, 
stabilit� conform legisla�iei vamale în vigoare ". 

Sus�inerea societ��ii potrivit c�reia nu datoreaz� 
diferen�ele de drepturi vamale de import recalculate de organele 
vamale prin actele contestate, întrucât pentru cele opt 
opera�iuni de import a declarat condi�ia de livrare CIP 
Constan�a, situa�ie în care nu a efectuat cheltuieli pe parcurs 
extern, este contrazis� de documentele anexate la dosarul cauzei, 
respectiv facturile nr…………/16.01.2004, …………/21.01.2004 �i 
…………/29.01.2004 emise de c�tre S.C. P…………… SRL Constan�a pentru 
“cheltuieli pe parcurs interna�ional Bulgaria - România”. 

Astfel, se constat� c� afirma�ia petentei, respectiv c� 
aceste cheltuielile reprezint� transport intern, precum si 
prest�ri de servicii de desc�rcarea/manipularea m�rfurilor în 
Constan�a, nu este sus�inut� cu documente doveditoare în acest 
sens.   

În aceste condi�ii, având în vedere argumentele expuse, se 
va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia petentei pentru 
suma de ………… lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� în vam� 
aferent� cheltuielilor efectuate pe parcurs extern �i neincluse 
în valoarea în vam� la momentul importurilor cu cele 8(opt) 
declara�ii vamale de import men�ionate. 

În ceea ce prive�te major�rile de întârziere în cuantum de 
………… lei, stabilite prin decizia pentru regularizarea situa�iei 
întocmit� de reprezentan�ii Direc�iei regionale pentru accize �i 
opera�iuni vamale Constan�a, acestea reprezint� m�sur� accesorie 
în raport cu debitul. Deoarece în sarcina contestatoarei a fost 
re�inut ca datorat debitul reprezentând taxa pe valoarea adaugat� 
în vam�, potrivit prevederilor art.119 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscala, republicat�, care 
precizeaz�: 

“(1)Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere”, 
�i ale art.120 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care prev�d: 

“(1)Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere începând cu ziua imediat urmatoare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, 
aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente, conform 
principiului de drept accessorium sequitur principale, drept 
pentru care contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� legal �i 
pentru aceast� sum�. 
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 Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 
art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
împotriva obliga�iilor fiscale stabilite prin Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal, nr………… din 18.12.2008, întocmit� de 
organele vamale din cadrul D.R.A.O.V. Constan�a, în cuantum total 
de ………… lei, compuse din: 

 
� ………… lei - T.V.A.; 
� ………… lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul 
Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate 
cu art.218 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin 
O.G. nr.92/2003, republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
BOGDAN IULIAN HU�UC� 

     
                                                                                                

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F/4EX 
16.02.2009 


