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COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 06 – 10 iulie 2009, Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), instituţie
subordonată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a desfăşurat 1.721
acţiuni de control şi supraveghere, dintre care 373 au fost misiuni efectuate de echipele
mobile iar 4 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 periculoase
pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor, mărfuri susceptibile de a încălca un drept
de proprietate intelectuală, 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

280

2

5.500 lei

39

0

1.294 lei

În perioada 03 – 09 iulie 2009, echipele mobile din cadrul D.R.A.O.V au desfăşurat
următoarele operaţiuni:

Perioada
03 – 09 iulie
2009

Nr.
Nr.
Constatări
Misiuni
(PVC)
373

105

Valoare
amenzi
aplicate
(lei)

Total valoare
bunuri reţinute
în vederea
confiscării (lei)

472,401

350,012

În domeniul produselor accizabile, au fost finalizate 4 inspecţii fiscale, în urma cărora
s-au calculat accize datorate în valoare de 3.178 lei, majorări dobânzi şi penalităţi în sumă
de 2.549 lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 51.500 lei.
Referitor la operaţiunile vamale, A.N.V. a desfăşurat un număr de 1.011 acţiuni. S-au
constatat un număr de 38 fraude în sumă de 7.176.725 lei, pentru care s-au aplicat
sancţiuni în valoare de 32.000 lei.
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Inspectorii vamali au efectuat în colaborare cu OJPC/OPCMB un control pentru depistarea
mărfurilor periculoase pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor. A fost
confiscat un sistem de avertizare pentru pierdere gaz. S-a întocmit procesul verbal de
constatare prin care s-a acordat liber de vamă cu condiţia respectării cerinţelor din
notificare.
În perioada menţionată, inspectorii vamali au finalizat 13 acţiuni pentru depistarea
mărfurilor susceptibile de a încălca un drept de proprietate intelectuală. Au fost confiscate
28.614 buc. produse de îmbrăcăminte, 184 buc. produse de marochinărie, 429 buc.
cosmetice, 947 buc. mobilă şi 1.658 piese auto pentru care s-au aplicat sancţiuni în sumă
de 11.000 lei.
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