1

! "
#

#

$ # % &'

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit în
baza art.209 din O.G.92/2003 R, cu solu ionarea contesta iei formulat de #

#

$'

împotriva m surilor dispuse prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.xxx/19.10.2007

i Procesul verbal de control

nr.xxx/19.10.2007, comunicate petentei în data de 30.10.2007.
Contesta ia a fost depus

prin po t

în data de 28.11.2007, în termenul legal

impus de art.207 din O.G.92/2003 R, fiind înregistrat la organul vamal cu nr.xxx/29.11.2007, iar
la organul de solu ionare a contesta iei sub nr.xxx/06.12.2007.
Obiectul contesta iei îl reprezint m surile dispuse prin actele contestate privind
plata la bugetul statului a sumei dexxx lei datorie vamal din care :
comision vamal

-

xxx lei

major ri de întârziere aferente

-

xxx lei

penalit i de întârziere aferente

-

xxx lei.

Prin contesta ia formulat petenta invoc urm toarele :
nu a fost modificat nici o declara ie vamal prin controlul ulterior ;
controlul vamal ulterior nu a constatat existen a unor informa ii inexacte sau incomplete la
reverificarea declara iilor vamale care s îndrept easc autoritatea vamal s ia m sura
regulariz rii situa iei, ci dimpotriv

sumele care fac obiectul regularizt rii, respectiv

comisionul vamal de 0,5% pentru m rfuri neoriginare este identic cu cel declarat de firm
în declara iile vamale ;

2

prin A.C. întocmite de organul vamal la controlul ini ial, acte ce au avut la baz D.V.I. în

cauz , s-a stabilit c societatea datoreaz pentru m rfurile neoriginare doar taxe vamale
i nu i comision vamal, comision pe care petenta le-a înscris în D.V.I.
În concluzie, societatea nu este vinovat deoarece ea a declarat corect obliga iile
de plat , dar organul de control vamal „le-a ignorat i nu le-a considerat datorate, nu le-a înscris
în actul constatator i a dat liber de vam acestor produse f r plata comisionului declarat de
contestatoare. Plata obliga iilor se face în baza actului constatator încheiat de organul vamal
dup verificarea D.V.I. i a celorlalte acte care înso esc m rfurile, nefiind o plat la ini iativa
contribuabilului”.
Organul de control vamal prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.xxx/19.10.2007

i Procesul verbal de

control nr.xxx/19.10.2007 a re inut urm toarele :
S.C.xxxxx S.R.L. a efectuat importuri în perioada 03.07. – 18.12.2003 de cablu
re ea,

uruburi, etichete, garnituri, benzi ambalare, etichete autoadezive, rulmen i, vaselin ,

garnituri etan are, buc i filetate, colorant granule, m rfuri neoriginare, în baza D.V.I. prezentat
controlului vamal ulterior i înscrise în con inutul actelor contestate.
M rfurile neoriginare în sensul protocolului privind no iunea de „produse originare”
s-au folosit pentru ob inerea de produse compensatoare, destinate rexportului în Comunitatea
European , reexport pentru care s-a solicitat

i ob inut o dovad

de origine – Certificat de

circula ie a m rfurilor EUR 1.
Având în vedere aceast situa ie, organul de control vamal, în baza prevederilor
art.15 paragraful 1 lit.a) din Protocolul 4 referitor la definirea no iunii de „produse originare”,
anex la Acordul European a întocmit A.C.în anul 2003 prin care au fost calculate taxele vamale
aferente importurilor efectuate în regim vamal suspensiv de perfec ionare activ .
Prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite
de controlul vamal nr.xxx/19.10.2007

i Procesul verbal de control nr.xxx/19.10.2007, s-a

calculat în sarcina petentei i comision vamal datorat pentru acelea i importuri în anul 2003,
importuri de materiale neoriginare ce au fost folosite pentru ob inerea de produse
compensatoare exportate în Comunitatea European .
Calculul comisionului vamal s-a efectuat în baza aceluia i Protocol 4, art.15
paragraful 2.

Pentru nevirarea în termen a comisionului vamal, societatea datoreaz

3

i

accesorii aferente în conformitate cu art.119 – 120 din O.G. 92/2003 R.
Având în vedere constat rile organului de control vamal, motiva iile contestatoarei,
documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în vigoare în perioada
verificat , organul de solu ionare a contesta iei re ine urm toarele :
În fapt, SCxxxxx S.R.L. a importat în perioada iulie – decembrie 2003 în regim de
perfec ionare activ cu suspendarea drepturilor de import, materiale neoriginare, care au fost
încorporate în produse compensatoare pe care societatea le export

în spa iul Comunit ii

Europene.
Cu ocazia exportului, societatea a solicitat i ob inut dovada de origine EUR 1
întrucât produsele compensatoare îndeplinea condi iile de origine român .
Din aceast

cauz , organul de control vamal, constatând c

produsului compensator exportat în Comunitatea European

în componen a

sunt încorporate materii prime

neoriginare, din afara spa iului comunitar european, stabile te în sarcina petentei drepturi
vamale, constând în taxe vamale i comision vamal. Taxele vamale datorate au fost stabilite
anterior prin A.C. întocmite în cursul anului 2003, taxe ce au fost achitate de petent , iar
comisionul vamal face obiectul prezentei decizii.
În spe , sunt aplicabile prevederile :
art.15 paragraful 1 lit.a) i paragraful 12 din Protocolul referitor la definirea no iunii de
„produse originare” i metodele de cooperare administrativ , anex la Acordul European
instituind o asociere între România, pe de-o parte i statele Comunit ii Europene, pe de
alt parte, ratificat prin O.U.G. 192/2001 unde se precizeaz :
„1.a) Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din Comunitate,
din România sau una din celelalte
dovad a originii este eliberat
beneficiaz

ri la care se face referire la art.3 i 4, pentru care o

sau întocmit în concordan

cu prevederile Titlului V, nu

nici în Comunitate, nici în România de drawback sau de exceptare de la

plata taxelor vamale.
(......)
2. Interdic ia prev zut la paragraful 1 se va aplica oric rei în elegeri de restituire,
remitere sau neplat , par ial sau complet a taxelor vamale sau a taxelor având efect
echivalent, aplicabile în Comunitate sau în România materialelor folosite în fabrica ie (....),
dac astfel de restituiri, remiteri sau neplat se aplic , expres sau în fapt atunci când
produsele ob inute din materialele men ionate sunt exportate

i nu atunci când sunt
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re inute pentru consumul intern”.
Având în vedere textele legale citate, rezult c materialele neoriginare folosite la
fabricarea produselor originare din România, pentru care s-a eliberat dovada de origine, nu
beneficiaz de exceptare de la plata taxelor vamale, suma taxelor având efect echivalent atunci
când produsele sunt exportate.
Men ion m c

societatea se afl

în aceast

neoriginare importate în regim de perfec ionare activ

situa ie deoarece materialele

i inclusiv în produsul compensator

rezultat în urma prelucr rii au fost exportate i nu destinate consumului intern.
În categoria taxelor având efect echivalent taxelor vamale intr

i comisionul

vamal.
A adar, comisionul vamal este o tax având efect echivalent, distinct de taxele
vamale a a cum este men ionat în art.15 paragraful 2 din PROTOCOL i trebuie perceput
atunci când exportul s-a realizat.
În acest sens, în mod întemeiat organul vamal a întocmit Decizia pentru
regularizarea situa iei nr.xxx/19.10.2007

i Procesul verbal de control nr. xxxx/19.10.2007,

stabilind în sarcina petentei comisionul vamal datorat i accesoriile aferente acestuia.
Cu privire la argumentele aduse de petent

în ap rarea sa, prin contesta ia

formulat , men ion m urm toarele :
calculul corect al drepturilor de import înscrise în DVI, la care face referire petenta, s-a
efectuat în temeiul Codului Vamal al României, Tarifului Vamal de Import al României i a
altor reglement ri vamale, dar nu în baza unei situa ii ipotetice privind solicitarea
ulterioar a unei dovezi de origine ;
invocarea faptului c plata obliga iilor vamale f cute în baza A.C. nu este la ini iativa
contribuabilului

i c

organul vamal a ignorat

i nu a considerat datorate sumele

reprezentând comisionul vamal, nu are relevan
acestuia este Protocolul 4, petenta având cuno tin

deoarece temeiul legal pentru plata
de existen a sa

i care sunt

consecin ele nerespect rii prevederilor sale în cazul în care a beneficiat de un regim
vamal suspensiv de perfec ionare activ

încheiat cu export ;

autoritatea vamal , dup acordarea liberului de vam poate efectua controlul vamal
ulterior indiferent de regimul vamal acordat

i potrivit art. 61 (1) (2) din Legea

141/1997 privind Codul Vamal al României, acest control se poate face în perioada
de 5 ani de la acordarea liberului de vam
leg tur

cu opera iunea vamal

i se „verific orice documente” ce au

efectuat , respectiv pot fi verificate dovezile de origine

EUR 1, declara iile vamale, actele constatatoare.

Pentru considerentele re inute în baza art.211 (5) din O.G.92/2003 R, se
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Respinge contesta ia ca neîntemeiat pentru suma de xxxxx lei datorie vamal din
care :
xxxxx lei xxx lei xxx lei

comision vamal ;
major ri de întârziere aferente ;
-

penalit i de întârziere aferente.

Prezenta Decizie poate fi atacat

la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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__________________________________________________Serv.Solu ionare Contesta ii_________________________________________________
Adresa: str.Calea Dumbr vii nr.28-32, cod: 550324
Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315
Website: www.finan esibiu.ro

