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DECIZIA NR. 126 emis�  de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� cu adresa nr. ... / ...2009 de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru 
accize �i opera�iuni vamale ... asupra contesta�iei formulat� de doamna 
X, cu domiciliul în ..., b-dul ..., nr…., bl…., sc…., ap…., jude�ul ..., 
împotriva DECIZIEI pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../...2009, încheiat� de 
c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ... �i care 
vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând: 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - major�ri de întârziere 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- ... lei - major�ri de întârziere 

         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
     I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� anularea deciziei 
ca fiind întocmit� cu înc�lcarea prevederilor legale, ar�tând 
urm�toarele:  
           In luna septembrie a anului 2008, primind un colet din ... (15 
perechi de înc�l��minte sport) a achitat taxele vamale calculate în 
conformitate cu prevederile Hot�rârii Guvernului nr.945/2006 pentru 
aprobarea normelor privind determinarea valorii în vam� pentru bunurile 
apar�inând c�l�torilor �i altor persoane fizice, potrivit c�rora valoarea 
aferent� acestui produs din lista de valori este de ... euro/pereche 
înc�l��minte. 
         In situa�ia de fa��, urmare controlului ulterior, stabilirea taxelor s-a 
f�cut având în vedere aceea�i valoare a m�rfurilor, iar modificarea 
declara�iei vamale nu are baz� legal�.  
         Cât prive�te cheltuielile de transport, costul asigur�rii m�rfurilor, 
precum �i cele de înc�rcare �i manipulare,  a�a cum se poate observa 
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din actele are au înso�it coletul din ... pân� în România, au fost achitate 
de c�tre expeditor la plecarea m�rfurilor din ... în sum� de ... USD.  
         Astfel potrivit prevederilor legale, la stabilirea valorii în vam�, se 
adaug� la pre�ul efectiv pl�tit pentru m�rfurile importate, cheltuielile de 
transport, costurile asigur�rii �i cheltuielile de manipulare a m�rfii cu 
condi�ia s� nu fi fost suportate de expeditor.  
         Valoarea de ... USD nu se g�se�te transformat� în lei niciunde în 
cadrul procesului-verbal �i nici cursul la care s-a f�cut transformarea nu 
este precizat. Astfel cei ... lei la care a fost obligat� prin decizia 
nr..../...2009 nu reprezint� cei ... USD.  
         In decizia pentru regularizarea situa�iei sunt indicate la rubrica 
taxe vamale, taxe în sum� de ... lei, iar TVA care este 19% din valoarea 
taxelor vamale este ... lei, cu ... lei mai mult decat valoarea la care se 
aplic�.  
         Potrivit art.245 alin.2, Codul vamal instituie c� termenul de plat� a 
drepturilor datorate nu poate dep��ii 10 zile de la comunicarea c�tre 
debitor a sumelor iar art.255 alin.1 lit. b stabile�te în ce condi�ii urmeaz� 
a se percepe major�ri, respectiv dac� drepturile datorate nu au fost 
achitate în termenul stabilit, iar la data comunic�rii acestei decizii erau 
deja calculate major�ri, ceea ce este contrar dispozi�iilor din codul 
vamal.  
         In ceea ce prive�te al doilea cap�t de cerere, se solicit� restituirea 
sumei de ... lei, a�a cum rezult� din chitan�a nr..../...2008, TVA de 19% 
aplicat sumei de ... lei este de ... lei �i nu ... lei, cum în mod gre�it s-a 
calculat �i s-a achitat.  
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei jude�ene pentru accize 
�i opera�iuni vamale ..., au consemnat urm�toarele: 
          In urma controlului ulterior a documentelor în baza c�rora s-a 
întocmit chitan�a vamal� nr..../...2008 pentru doamna X privind v�muirea 
a 15 perechi înc�l��minte sport, s-a constatat c� valoarea la care 
trebuia taxat� opera�iunea este de ... EUR la care trebuiau ad�ugate �i 
cheltuielile de transport în valoare de ... USD.  
          Determinarea valorii în vam� se face prin recunoa�terea pre�ului 
efectiv pl�tit pentru achizi�ionarea bunurilor, care rezult� din pre�urile 
înscrise în facturi sau alte documente fiscale echivalente.  
          Pre�ul efectiv pl�tit nu se ia în considerare în situa�iile în care 
autoritatea vamal� are suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor, 
devalorizarea monedei de tranzac�ie sau perioada care s-a scurs de la 
achizi�ie �i pân� la v�muirea bunurilor.  
         Determinarea valorii în vam� se face potrivit Hot�rârii Guvernului 
nr.945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în 
vam� pentru bunurile apar�inând c�l�torilor �i altor persoane fizice, la 
care se adaug� conform art. 32 alin.1 lit.e din Regulamentul (CEE) nr. 
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2454/93 al comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozi�ii de 
aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a 
Codului Vamal Comunitar: (i) cheltuielile de transport �i costul asigur�rii 
m�rfurilor importate �i (ii) cheltuielile de înc�rcare �i manipulare legate 
de transportul m�rfurilor importate pân� la punctul de introducere a 
m�rfurilor pe teritoriul vamal al Comunit�tii.  
        Urmare celor re�inute, s-a procedat la recalcularea drepturilor 
vamale �i a major�rilor de întârziere aferente.  
  III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în 
vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor vamale, 
actele normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, se re�in 
urm�toarele: 
         Cauza supusa solu�ion�rii este dac� organele vamale aveau 
dreptul s� reverifice documentele prezentate la data efectu�rii 
importului �i s� emit� o decizie pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, în 
condi�iile în care, din documentele aflate la dosarul cauzei nu 
rezult� date suplimentare ap�rute ulterior, necunoscute organelor 
vamale la data verific�rii anterioare. 
           In fapt, din actele existente la dosar, se re�ine c� doamna X din 
..., în calitate de beneficiar, în luna septembrie a anului 2008, a primit un 
colet din Statele Unite ale Americii.  
           In vederea închiderii opera�iunii vamale de import efectuat� de 
c�tre contestatoare, respectiv v�muirea a 15 perechi de înc�l��minte 
sport,  s-a întocmit de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale ..., Chitan�a vamal� nr..../...2008. 
          Prin Chitan�a vamal� nr..../...2008, pentru opera�iunea vamal� de 
import s-a determinat o valoare în vam� de ... lei, pornind de la 
elementele înscrise în documentul înso�itor al coletului expediat din 
Statele Unite ale Americii �i lista de valori prev�zut� de legisla�ia 
vamal�, consemnându-se c� doamna X din ..., datoreaz� taxe vamale 
în sum� de ... lei �i o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei.         
          Chitan�a vamal� nr..../...2008, a fost semnat�  atât de c�tre  
doamna X din ... cât �i de organele de control vamal din cadrul Biroului 
vamal Deva, având la baz� ca �i element de calcul, documentul 
înso�itor al coletului expediat din Statele Unite ale Americii �i care a fost 
supus controlului unit��ii vamale. 
         Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../...2009, emis� în baza 
procesului verbal de control nr..../...2009 �i contestat� de doamna X din 
..., au fost recalculate taxele vamale �i taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
calculate accesorii aferente drepturilor vamale de import constând în 
major�ri de întârziere aferente taxelor vamale �i major�ri de întârziere 
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aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, pe considerentul c�, nu au fost 
incluse în valoarea în vam� �i cheltuielile de transport. 
             In drept, art.100 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul 
vamal al  României, precizeaz�: 
"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." 
          De asemenea, art.78 din Regulamentul CEE nr.2913/1992 al  
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, prevede: 
   1.Autorit��ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot 
modifica declara�ia dup� acordarea liberului de vam� pentru 
m�rfuri. 
  2.Autorit��ile vamale, dup� acordarea liberului de vam� �i pentru 
a se convinge de acurate�ea datelor cuprinse în declara�ie, pot 
controla documentele comerciale �i datele referitoare la 
opera�iunile de import sau export, cu privire la m�rfurile în cauz� 
sau la opera�iunile comerciale ulterioare în leg�tur� cu aceste 
m�rfuri. Asemenea controale pot fi efectuate la sediul 
declarantului, al oric�rei alte persoane interesate direct sau 
indirect din punct de vedere profesional de opera�iunile 
men�ionate sau al oric�rei alte persoane aflat� în posesia 
documentului �i a datelor men�ionate în scopuri comerciale. 
Aceste autorit��i pot verifica, de asemenea, m�rfurile, când este 
înc� posibil c� ele s� fie prezentate. 
    3.Atunci când revizuirea unei declara�ii sau un control ulterior 
indic� faptul c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal 
respectiv au fost aplicate pe baza unor informa�ii incomplete sau 
incorecte, autorit��ile vamale, în conformitate cu dispozi�iile 
prev�zute, trebuie s� ia m�surile necesare pentru reglementarea 
situa�iei, �inând seama de orice informa�ie nou� de care dispun. 
          Prin urmare, excep�ia privind posibilitatea reverific�rii, este 
reglementat� de art.100 alin.3 din Legea nr.86/2006, respectiv în 
situa�ia existen�ei unor elemente noi, de natura informa�iilor 
inexacte sau incomplete, excep�iile fiind de strict� interpretare �i 
aplicare. 
          Astfel, în spe��, luând în considerare faptul c� autoritatea vamal� 
a stabilit prin Chitan�a vamal� nr..../...2008, c� doamna X din ... 
datoreaz� drepturi vamale în sum� de ... lei, aferente opera�iunii vamale 
de import, la baza acesteia stand documentul înso�itor al coletului 
expediat din Statele Unite ale Americii, o nou� reverificare a 
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documentelor în cauz�, nu mai este posibil� decât în situa�ia existen�ei 
unor elemente noi. 
          Or, a�a cum rezult� din situa�ia de fapt �i actele aflate la dosarul 
cauzei, nu a reie�it c� emiterea Deciziei pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../...2009, 
prin care au fost recalculate drepturilor vamale de import în sum� de ... 
lei, constând în taxe vamale în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în 
sum� de ... lei, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i major�ri 
de întârziere în sum� de ... lei, ar fi avut la baz� informa�ii inexacte sau 
incomplete. 
            In conformitate cu cele precizate, organele vamale puteau 
efectua reverificarea acele�i opera�iuni vamale doar în condi�iile în care 
constatau, ulterior, c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal au 
fost aplicate în baza unor elemente inexacte sau incomplete, conform 
prevederilor art.100 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al 
României, respectiv elemente care �in de situa�ia de fapt �i nicidecum 
aspecte vizând inciden�a actelor normative asupra acelea�i situa�ii de 
fapt neschimbat� la data întocmirii deciziei de regularizare. 
           In procesul verbal de control nr..../...2009 care a stat la baza 
emiterii Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr..../...2009, contestat�, 
nu se re�ine o alta situa�ie de fapt. Faptul c� nu au fost incluse în 
valoarea în vam� �i cheltuielile de transport, nu poate fi considerat 
element nou, necunoscut organelor vamale cu prilejul închiderii 
opera�iunii vamale de import, astfel încât s� se justifice reverificarea. 
           Mai mult, potrivit art.35 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal 
al României “o decizie favorabil� persoanei interesate se anuleaz� 
când a fost luat� pe baza unor informa�ii eronate sau incomplete �i 
dac� solicitantul a �tiut sau ar fi trebuit s� �tie c� informa�iile erau 
eronate sau incomplete �i aceast� decizie nu ar fi fost luat� dac� 
informa�iile ar fi fost corecte si complete” or, a�a cum s-a ar�tat mai 
sus, organele vamale au dispus de acelea�i informa�ii, au stabilit 
drepturile vamale suplimentare pe baza acelora�i documente 
prezentate de petent� la data importului, acestea neinvocând faptul c� 
printr-o împrejurare mai presus de voin�a lor nu ar fi cunoscut situa�ia de 
fapt la momentul închiderii opera�iunii vamale de import, respectiv 
v�muirea celor 15 perechi de înc�l��minte sport. 
          In aceste condi�ii nu exist� niciun temei care s� îndrept��easc� 
reverificarea efectuat� de organele vamale asupra acelora�i acte care 
au mai f�cut obiectul unei verific�ri vamale. 
          In consecin��, Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../...2009 a fost 
întocmit� cu înc�lcarea prevederilor legale mai sus citate, motiv pentru 
care va fi anulat�, cu consecin�a admiterii contesta�iei formulat� de 
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doamna X din ... pentru suma de ... lei reprezentând drepturi vamale �i 
major�ri de întârziere aferente.  
         Cu privire la cap�tul de cerere privind solicitarea 
contestatoarei de restituire sumei de ... lei, pe motiv c� „a�a cum 
rezult� din chitan�a nr..../...2008, taxa pe valoarea ad�ugat� de 19% 
aplicat sumei de ... lei este de ... lei �i nu ... lei”, se arat� urm�toarele:  
          Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art.139 alin.1, prevede faptul c� ”Baza de 
impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vam� a 
bunurilor, stabilit� conform legisla�iei vamale în vigoare, la care se 
adaug� orice taxe, impozite, comisioane �i alte taxe datorate în 
afara României, precum �i cele datorate ca urmare a importului 
bunurilor în România, …”. 
        Astfel, pornind de la o valoarea în vam� în cuantum de ... lei, au 
fost calculate taxe vamale în sum� de ... lei. 
        Potrivit prevederii legale mai sus citate, baza de impozitare din 
punctul de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, cuprinde valoarea în 
vam� �i la care se adaug� taxele vamale, astfel:   
      ... lei + ... lei = ... lei x 19% = ... lei 
         Pe care de consecin��, modul de calcul al taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ... lei este legal.   
         Având în vedere cele re�inute �i în temeiul prevederilor art.100 
alin.3 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României �i art.216 
alin.1 alin.2 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
      
                                                 DECIDE: 
 
           Admiterea contesta�iei formulat� de doamna X din ... �i anularea 
Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr..../...2009, emis� în baza 
procesului verbal de control nr..../...2009, întocmite de Direc�ia 
jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ..., pentru suma de ... lei 
reprezentând: 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - major�ri de întârziere 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- ... lei - major�ri de întârziere 

 
             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 


