
D 95 /06.2007                             

            I. Prin contestatia formulata SNTFM,,CFR MARFA"SA sucursala... solicita
anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de controlul vamal
nr.4584/03.04.2007, intocmita de catre BV... si exonerarea de la plata sumei de... lei stabilita  
prin actul mai sus mentionat.             

In sustinerea contestatiei aduce urmatoarele argumente:                     
- in data de 15.03.2007 a sosit in statia... containarul nr. CCLU 2491097

incarcat cu accesorii antena de la statia Constanta  Ferry Boat , insotit de raportul de
evenimente nr.57/14.03.2007 , containerul fiind asigurat cu sigiliul statiei Ronat Triaj
nr.09060 pentru lipsa sigiliuluide origine nr.432934.  

- in baza raportului de evenimente, la data de 19.03.2007 in statia... Sud s-a
intrunit comisia legal constituita formata din: operator comercial reprezentand transportatorul
, reprezentant al Politiei TF , organul vamal  si reprezentantul societatii beneficiare a marfii ,
care a constatat ca sigiliul aplicat de statia Ronat Triaj este intact si instructional aplicat. 

- la deschiderea containerului s-a constatat ca marfa era asezata pe 7 randuri
din care pe 2 randuri erau cate 8 colete in inaltime iar pe 5 randuri cate 7 colete in inaltime ,
rezultand in urma numararii acestora un numar de 895 colete , adica un minus de 55 colete
fata de documentul de transport.                                                    

- in procesul verbal de constatare nr.34/37/2007 intocmit la destinatie in
prezenta comisiei formate din:operator comercial reprezentand transportatorul , reprezentant
al Politiei TF , organul vamal  si reprezentantul societatii beneficiare a marfii , s-a retinut ca
marfa era uniforma pe suprafata containerului si nu s-au observat urme de presiuni asupra
coletelor sau modificari in aliniamentul lor , marfa lipsa nefiind de fapt incarcata in container
de catre predator , singurul care a avut obiectiuni a fost reprezentantul destinatarului , acestea
fiind formale si neavand nici un temei.  

- pentru lipsa celor 55 colete , BV... a intocmit Decizia pentru regularizarea
situatiei privind obligatiile stabilite de controlul vamal nr.4584/03.04.2007 prin care s-au
stabilit in sarcina contestatoarei in calitate de transportator  taxe vamale in suma de... lei si
TVA in suma de... lei.  

- societatea a luat in primire containerul pe baza sigiliilor aplicate ,
neparticipand la incarcarea acestuia iar lipsa constatata este imputabila predatorului marfii ,
caz in care societatea in calitate de caraus este exonerata de raspundere.    .                  

II. Prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de
controlul vamal nr.4584/03.04.2007 s-au calculat  drepturi vamale de import in suma  de... lei
, in sarcina SNTFM ,,CFR MARFA"SA , in calitate de transportator.                          
Aceasta decizie s-a intocmit in baza  Procesului verbal de constatare nr.34/57/04.07.2007 ,
intocmit de catre comisia formata din: operator comercial, reprezentand transportatorul ,
reprezentant al Politiei TF , organul vamal  si reprezentantul societatii beneficiare a marfii ,
constituita pentru desigilarea containerului asigurat cu sigiliul statiei Ronat Triaj.                     
                                                                                                                                   La
data de 20.03.2007 , SC,,Tehnic B”SRL a depus la BV Timisoara DVI nr.I 3473 ; pe
documentul de tranzit emis de BV... este mentionat sigiliul 432934. 

La controlul fizic efectuat asupra mijlocului de transport , respectiv
containerul CCLU 249109-7 , s-a constatat lipsa sigiliului de origine nr.432934. 



In momentul inceperii controlului fizic in Statia CFR... , containerul a avut
aplicat sigiliul transportatorului SNTFM CFR MARFA  SA din statia Ronat Triaj cu
nr.09060.

Procedandu-se la verificarea marfii in prezenta comisiei mentionate in
procesul verbal nr.34/57/2007 , s-a constatat lipsa a 2750 bucati amplificatoare antene satelit.
                  Conform prevederilor art.192 din HG nr.707/2006 , cand se constata diferente
intre datele inscrise in documentele insotitoare ale marfii si cele inscrise in declaratia vamala
, iar diferentele constatate sunt urmare a sustragerii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei
( in cazul de fata violarea sigililului a avut loc pe teritoriul Romaniei) , autoritatea vamala
intocmeste un act constatator pe baza caruia transportatorul  - SNTFM CFR MARFA  SA
-este obligata sa achite drepturile vamale de import.    

In baza Procesului verbal de constatare , BV... a intocmit Deciziei pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de controlul vamal nr.4584/03.04.2007 prin
care s-au stabilit in sarcina SNTFM,, CFR MARFA " SA, sucursala... ,  in calitate de
transportator , drepturi vamale de import in suma de 4.173 lei , calculate in conformitate cu
prevederile art.192 din HG nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare  
Codului Vamal al Romaniei.                                                          

III. Avind in vedere constatarile organului vamal, sustinerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada verificata,
invocate de catre contestatoare si de catre inspectorii vamali, biroul investit cu solutionarea
contestatiei retine ca debitul stabilit prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile stabilite de controlul vamal nr.4584/03.04.2007 , se refera la operatiunile de
import unde SNTFM,,CFR MARFA"SRL , sucursala... are calitate de transportator, pentru
SC,,TEHNIC  B"SRL.                                                                          

Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de controlul
vamal nr.4584/03.04.2007 s-a intocmit cu ocazia desigilarii containerului nr. CCLU  
2491097 cand s-a constatat ca exista faptic un nr. de 895 colete cu amplificatoare antena , si
sunt lipsa 55 colete (2750 buc.) , fata de documentele insotitoare.                  
                  Desigilarea containerului nr.CCLU 2491097 aflat pe vagonul nr.
82533555364 s-a facut in prezenta controlorului vamal , a operatorului comercial , a
reprezentantului politiei TF  si a reprezentantului SC,,Tehnic B"SRL in calitate de beneficiar
al marfii importate intocmindu-se Procesul verbal de constatare nr.34/57/19.03.2007. 

Cu ocazia vamuirii marfurilor din containerul nr. CCLU 2491097 , incarcat cu
amplificatori antena , organul vamal a constatat:                                                                          
                        - o diferenta in minus de 55 colete                     

- lipsa sigiliului cu nr.432934 mentionat de BV...  pe documentul de tranzit ;
acest sigiliu este considerat de organul vamal ca fiind sigiliu de origine

- in statia CFR... containerul are aplicat doar sigiliul transportatorului , in
speta...  SA din statia Ronat - Triaj cu nr.09060 

Avand in vedere aceste precizari , concluzia organului de solutionare a
contestatiei este ca pe traseul de la... , containerul a fost desigilat de sigiliul original si i s-a
aplicat doar un sigiliu de siguranta , al transportatorului.  

In aceste conditii este reala actiunea de sustragere a celor 55 colete pe
teritoriul Romaniei si speta este reglementata de prevederile art.192 din HG nr.707/2006 si
anume: ,,In cazurile in care diferentele constatate potrivit art.189 , 190 alin.(1) si (2) si
art.191 sunt urmare a sustragerilor marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei , autoritatea
vamala incheie un act constatator pe baza caruia transportatorul sau , dupa caz , gestionarul
marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.”



Pe fondul acestor constatari organul vamal a intocmit legal in sarcina
transportatorului Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de
controlul vamal nr.4584/03.04.2007 prin care s-au stabilit drepturi vamale de import in suma
de 4.173 lei , care se compun din :

                 - TVA                    ... lei 
     - taxe vamale            ...660 lei

drept pentru care se impune respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru acest capat de
cerere.

Pentru considerentele aratate in cuprinsul prezentei decizii si in temeiul art.
180, art. 181 si art. 186 din OG nr 92/2003 , republicata , titlul IX ,  privind solutionarea
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale , in baza referatului
nr.28166/05.06.2007,  se

                                                            D   E   C   I   D   E :

1) respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata impotriva masurilor
dispuse prin Decizia  pentru regularizarea situatiei privind obligatiile stabilite de controlul
vamal nr.4584/03.04.2007 , intocmita de catre BV... , prin care s-au calculat drepturi vamale
de import in suma de... lei.                       


