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În perioada 13 – 17 iulie 2009, Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), instituţie
subordonată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a desfăşurat 1.403
acţiuni de control şi supraveghere, dintre care 333 au fost misiuni efectuate de echipele
mobile iar 14 au fost inspecţii fiscale parţiale având ca obiectiv produse accizabile şi
acţiuni de supraveghere produse accizabile, finalizate de Direcţiile Regionale Accize şi
Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.).
Acţiunile de control au vizat şi domenii precum operaţiunile vamale, mărfuri susceptibile
de a încălca un drept de proprietate intelectuală, mărfuri periculoase pentru sănătatea şi
securitatea consumatorilor, supraveghere produse accizabile.

Referitor la supravegherea produselor accizabile, D.R.A.O.V. a efectuat următoarele
acţiuni:
Nr.
crt.
1.
2.

Tip control
legat de derularea mişcărilor
în regim fiscal suspensiv
legat de producerea şi
depozitarea produselor
accizabile în regim
suspensiv

Nr.
acţiuni

Nr.Măsuri/
Sancţiuni

Sume
constatate

261

2

4.000 lei

49

0

221 lei

În perioada 10 - 16 iulie 2009, echipele mobile din cadrul D.R.A.O.V au desfăşurat
următoarele operaţiuni:

Perioada
10 – 16 iulie
2009

Nr.
Nr.
Constatări
Misiuni
(PVC)
333

147

Valoare
amenzi
aplicate
(lei)

Total valoare
bunuri reţinute
în vederea
confiscării (lei)

589.000

428.616
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În domeniul produselor accizabile, au fost finalizate 14 inspecţii fiscale, în urma cărora
s-au calculat accize datorate în valoare de 5.344.443 lei, majorări dobânzi şi penalităţi în
sumă de 2.539.361 lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 111.300 lei.
Referitor la operaţiunile vamale, A.N.V. a desfăşurat un număr de 735 acţiuni. S-au
constatat un număr de 37 fraude în sumă de 1.737.979 lei, pentru care s-au aplicat
sancţiuni în valoare de 42.500 lei.
Inspectorii vamali au efectuat în colaborare cu OJPC două controale pentru depistarea
mărfurilor periculoase pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor. Inspectorii
vamali au întocmit procesele verbale de constatare prin care s-a acordat liber de vamă cu
condiţia respectării cerinţelor din notificare.
De asemenea, în perioada menţionată, au fost finalizate 9 acţiuni pentru depistarea
mărfurilor susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală.
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