
DECIZIA NR .  6  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 

 
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA a fost sesizata asupra contesta�iei formulat� de dl. X 
împotriva m�surilor dispuse prin actul constatator privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal Arad, privind 
virarea la bugetul de stat a sumei de ..., reprezentând : 
 
         - …lei – taxe vamale ; 
         - …lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� . 
 
                         De asemenea, prin cererea depus� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, petentul solicit� suspendarea 
execut�rii actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului încheiat de Biroul Vamal Arad pân� la solu�ionarea contesta�iei, 
conform prevederilor art. 179 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  
                       Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului, încheiat de organele de control din cadrul de Biroul 
Vamal Arad a fost comunicat dl. X, în data de 11.09.2004, potrivit 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei, iar contesta�ia a fost 
înregistrat� la Biroul Vamal Arad în data de 29.09.2004, iar dosarul 
contesta�iei a fost transmis �i înregistrat la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara. 
 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de dl. X.  
 
 
 
                      I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
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             În fapt la data de 28.03.2003 a achitat taxa vamal� aferent� 
motoscuterului marca … în sum� de … lei conform chitan�ei din 
28.03.2003, tax� stabilit� în baza expertizei tehnice care a determinat 
starea tehnic� �i valoarea real� a motoscuterului în cauz�. 
                    Petentul men�ioneaz� c� motoscuterul a fost introdus în �ar� 
pentru piese de schimb �i nu pentru folosirea lui ca vehicul deoarece era 
într-o stare avansat� de degradare ( tamponat, cu pise lips� la motor �i 
descompletat), motiv pentru care a fost dezmembrat, piesele fiind folosite 
pentru repararea altui vehicul, iar în prezent acesta nu mai exist�. 
                    O simpl� adres� care este invocat� în actul constator, 
respectiv adresa ANV Bucure�ti prin care se comunic� modul de stabilire a 
valorii în vam� pentru snowmobil nu poate ac�iona retroactiv în sensul de a 
recalcula dup� un an �i �ase luni o tax� vamal� stabilit� corect de un expert 
autorizat �i agreat de organele vamale la data când bunul a fost introdus în 
�ar�. 
                      Petentul consider� c� art. 109 alin.(6) din regulamentul de 
aplicare a Codului Vamal al României  prin care se stipuleaz� c� : “valoarea 
în vam� a autovehiculelor �i vehiculelor folosite se stabile�te pe fiecare 
categorie de vehicul, prin ordin al ministrului finan�elor, �inându-se seama 
de vechimea �i de caracteristicile tehnice ale acestora”, a fost cunoscut de 
vame�i la data când a fost introdus vehicului în �ar� , iar faptul c� starea lui 
era cea mai sus men�ionat� i-a determinat pe ace�tia s� dispun� 
efectuarea expertizei tehnice autorizate pentru stabilirea valorii reale a 
motoscuterului. 
                    De asemenea petentul arat� c� nu se face cu nimic vinovat de 
modul în care organele vamale au stabilit taxa cu men�iunea c� dac� i s-ar 
fi stabilit suma din actul constatator ar fi renun�at la vehicul abandonându-l 
în vam�. 
  Dl. X solicit� exonerarea de la plata sumei de … lei . 
 
      II. Prin actul constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal Arad, s-au 
constatat urm�toarele : 
 
                        Urmare adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor prin care se 
comunic� modul de stabilire a valorii în vam� pentru “snowmobil”, în 
temeiul art. 61 din Legea privind Codul vamal al României nr.141 / 1997 �i 
art. 109 din Hot�rârea Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea 
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Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, s-a procedat la 
recalcularea drepturilor vamale în sum� de … lei, reprezentând : 
         - …lei – taxe vamale ; 
         - … lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� . 
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
  1.Referitor la datoria vamal� în sum� de ...lei, reprezentând: 
         - … lei – taxe vamale ; 
         - … lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� ; 
cauza supus� solu�ion�rii, este dac� pentru produsul « Snowmobile 
marca  » importat incadrat la codul tarifar 87.03.10.11 valoarea în vam� 
se stabile�te în func�ie de raportul de expertiz� tehnic� sau în func�ie 
de capacitatea cilindric� �i vechimea acestuia. 
 
              În fapt, la data de 28.03.2003, dl. X s-a prezentat la Biroul 
Vamal Arad în vederea încheierii formalit��ilor vamale pentru un motoscuter 
pentru z�pad� marca ..., cu cilindree 998 cmc, an fabrica�ie 2003, cu seria 
model motor: ..., �i serie �asiu ... 
                       La momentul importului autoritatea vamal� a luat în 
considerare valoarea în vam� de ...lei, stabilit� conform raportului de 
expertiz� tehnic� întocmit de expertul tehnic ing. ..., calculând datoria 
vamal� pentru motoscuterul de z�pad� marca ... în sum� de ... lei 
reprezentând taxe vamale de ... lei �i ... lei tax� pe valoarea ad�ugat�.   
                     Urmare a adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti nr. 
..., organele vamale din cadrul Biroului Vamal Arad, în conformitate cu art. 
61 alin.(2) din Legea nr. 141 / 1997, care prevede : 
 
„ART. 61 
    (2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamal� verific� 
orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite. 
Controlul se poate face la oricare persoan� care se afl� în posesia 
acestor acte sau 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�.” , 
 
�i în baza art.109 alin.(6) din regulamentul Vamal aprobat prin Hot�rârea 
Guvenului nr. 1114 / 2001, care precizeaz� : 
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 „ART. 109 
    (6) Valoarea în vam� a autovehiculelor �i a vehiculelor folosite se 
stabile�te pe fiecare categorie de vehicule, prin ordin al ministrului 
finan�elor publice, �inându-se seama de vechimea �i de caracteristicile 
tehnice ale acestora.”, 
 
efectueaz� un control ulterior al opera�iuni �i stabilesc pentru motoscuter o 
valoare în vam� în func�ie de capacitatea cilindric� �i vechime de … Euro, 
potrivit Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Finan�elor Publice nr. 687 / 2001 
pentru stabilirea valoriilor în vam�. 
 
  În drept, încadrarea m�rfurilor în Tariful vamal de Import al 
României se face conform Regulilor generale pentru interpretarea 
Sistemului Armonizat de denumire �i codificare a m�rfurilor - prezentate  în 
anexa la Legea nr.98 / 1996 pentru aderarea României la Conven�ia 
Interna�ional� privind Sistemul armonizat de denumire �i codificare a 
m�rfurilor �i în concordan�� cu Notele explicative ale sistemului armonizat, 
men�ionate la art. 72 din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al 
României care prevede : 
 
           "Regulile generale �i notele explicative de interpretare a 
nomenclaturii m�rfurilor prev�zute în Tariful vamal de import al 
României sunt cele din Conven�ia interna�ional� a Sistemului 
armonizat de descriere �i codificare a m�rfurilor, încheiat la Bruxelles 
la 14 iunie 1983, la care România este parte". 
 
    Potrivit Regulii generale 1 din anexa la Legea nr. 98 / 1996 
pentru aderarea României la Conven�ia Interna�ional� privind Sistemul 
armonizat de denumire �i codificare a m�rfurilor : 
 
  "Enun�ul titlurilor sec�iunilor, capitolelor sau subcapitolelor 
este considerat  ca având numai 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 de capitole �i atunci când nu 
sunt contrare termenilor utiliza�i în acele pozi�ii �i note". 
   
     În raport de dispozi�iile legale re�inute în prezenta, rezult� c� 
organul de control vamal în mod legal a procedat la încadrarea tarifar� în 
conformitate cu Regula general� 1 din anexa la LEGEA nr.98 / 1996 
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precum �i cu Nota de la Sec�iunea a XVII-a Mijloace de transport - 87. 
Autovehicule, tractoare, vehicule pe dou� sau trei ro�i �i alte vehicule 
terestre, p�r�i �i accesorii ale acestora, �i în conformitate cu ORDONAN�A 
DE URGEN�� A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 204 din 18 decembrie 2002 
pentru modificarea denumirii �i clasific�rii m�rfurilor din Tariful vamal de 
import al României �i a taxelor vamale aferente acestora, respectiv la 
pozi�ia tarifar� : 
 
“8703.10.11 Vehicule special concepute pentru a circula  pe z�pad�; 
vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau 
semidiesel) sau prin scânteie” 
 
                        În drept, art. 76 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal 
al României prevede: 
 
“Valoarea în vam� reprezint� acea valoare care constituie baza de 
calcul al taxelor vamale prev�zute în Tariful vamal de import al 
României.” 
 
                      Potrivit art.109 alin.(6) din regulamentul Vamal aprobat prin 
Hot�rârea Guvenului nr. 1114 / 2001, se precizeaz� : 
 
 „ART. 109 
    (6) Valoarea în vam� a autovehiculelor �i a vehiculelor folosite se 
stabile�te pe fiecare categorie de vehicule, prin ordin al ministrului 
finan�elor publice, �inându-se seama de vechimea �i de caracteristicile 
tehnice ale acestora.”, 
   
                          Prin urmare, potrivit actelor normative men�ionate anterior, 
autoritatea competent� privind aplicarea prevederilor Tarifului vamal de 
import al României �i stabilirea clasific�rii tarifare a m�rfurilor importate  
�i a valorii în vam� a acestora este Biroul Vamal Arad, întrucât avea toate 
elementele necesare determin�rii valorii în vam�, �i care trebuie s� �in� 
seama de vechimea �i de caracteristicile tehnice ale acestora, �i de 
prevederile  Ordinului  Ministrului Finan�elor Publice,    
 
                          În consecin��, conform ANEXEI 3 VALOAREA ÎN VAM� 
pentru autoturisme - pozi�ia tarifar� 87.03 din ORDINUL MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 687 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea 



 6

valorilor în vam�, se prevede pentru o capacitatea cilindric� cuprins� între 
901 - 1.000 cmc  îi corespunde o valoare în anul de baz� de ... euro.                  
                            Astfel pentru motoscuterul pentru z�pad� marca ..., cu 
capacitatea cilindric� 998 cmc, an fabrica�ie 2003, importat în data de 
28.03.2003, Biroul Vamal Arad, în mod legal, au stabilit o valoare în vam� 
de … lei (…euro x … lei/euro), calculând o diferen�� de datorie vamal� în 
sum� de  … lei, reprezentând : 
         - … lei – taxe vamale ; 
         - … lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� ;   
 
  Se re�ine c� m�sura dispus� de organul de control vamal de a 
stabili diferen�� de tax� vamal� �i tax� pe valoarea ad�ugat� în sarcina dl. 
X pentru m�rfurile importate, este temeinica �i în deplin� concordan�� cu 
dispozi�iile legale în vigoare, urmând s� se resping� contesta�ia ca 
neîntemeiat� pentu suma de … lei, reprezentând : 
         - ... lei – taxe vamale ; 
         - ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� , 
 
 
 
  2. În ceea ce prive�te solicitarea contestatorului referitoare 
la suspendarea execut�rii actului constatator privind taxele vamale �i 
alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal Arad pân� la 
solu�ionarea contesta�iei, conform prevederilor art. 179 alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, formulat� prin cererea depus� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara.   
         
 
  Alin.(2) al art. 184 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�,  precizeaz�: 
„    ART. 184 
(2) Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea 
actului administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la 
cererea temeinic justificat� a contestatorului.” 
 
                        Întrucât contesta�ia a fost solu�ionat� pe fondul cauzei, în 
raport de prevederile legale mai sus men�ionate, cererea contestatorului 
referitoare la suspendarea execut�rii actului constatator privind taxele 
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vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal Arad 
pân� la solu�ionarea contesta�ieide suspendare a r�mas f�r� obiect .  
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se : 
 

DECIDE  
 

                Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
dl. X pentu suma de ... lei, reprezentând : 
         - ... lei – taxe vamale ; 
         - ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� în vam� , 
                      
                         Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul 
Hunedoara, în termen de  30 zile de la data comunic�rii. 
 


