
                                                            D E C I Z I A  Nr 145/2005

             
   SC xxx a emis un num�r de 14 contesta�ii, pe care le-a depus �i înregistrat în ziua de 6 iulie

2005 la Biroul Vamal xxx, împotriva celor 14 acte constatatoare emise de Biroul Vamal xxx în data
de 31.03.2005 pentru datoriile vamale stabilite suplimentar, precum �i împotriva celor 14 procese
verbale cu calculul obliga�iilor accesorii aferente acestor datorii vamale, emise de acela�i birou
vamal în data de 31.03.2005.

Având în vedere c� cele 14 contesta�ii au fost formulate de aceea�i societate contestatoare �i
au acela�i obiect, respectiv taxe vamale, comision vamal, T.V.A., dobânzi (major�ri de întârziere ) �i
penalit��i de întârziere aferente, se vor aplica prevederile punctului 9.5 din Instruc�iunile pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr.
519/27.09.2005, care precizeaz� c� ,, în situa�iile în care organele competente au de solu�ionat dou�
sau mai multe contesta�ii, formulate de aceea�i persoan� fizic� sau juridic� împotriva unor titluri de
crean�� fiscal�, sau alte acte administrative fiscale încheiate de acelea�i organe fiscale sau alte
organe fiscale vizând aceea�i categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri diferite dar care sub aspectul
cuantumului se influen�eaz� reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, dac� prin aceasta se
asigur� o mai bun� administrare �i valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.''

În atare situa�ie se vor conexa cele 14 dosare cu contesta�iile formulate �i depuse la Biroul
Vamal Or�ova, urmând a se analiza �i emite o singur� decizie de solu�ionare pentru toate cele 14
contesta�ii depuse la organul vamal

I.  În contesta�iile formulate SC xxx sus�ine c� actele constatatoare privind  taxele  vamale
�i  alte  drepturi  cuvenite  bugetului  �i  procesele  verbale  privind  calculul dobânzilor (major�rilor
de întârziere) �i  penalit��ilor  de  întârziere  contestate  sunt  netemeinice  �i nelegale din
urm�toarele considerente:
       - nu i se poate stabili culpa f�r� a i se comunica adresele emise de autoritatea vamal� german�
din care rezult� c� m�rfurile acoperite prin  facturile  emise  de  exportatorul  german nu sunt
originare în sensul Protocolului nr. 4 al acordului România - UE, motiv pentru care nu  poate
beneficia  de  regim preferen�ial;
       - originea, conform art. 16 �i art. 17 din  protocol  se  înscrie de c�tre  exportator  pe  factur�,
sub r�spunderea acestuia;
       - Biroul  Vamal  xxx nu  a  avut  suspiciuni  privind  originea  bunurilor  importate (anvelope
second-hand), a  acordat  preferin�a  în  baza  documentelor  prezentate,  f�r�  a  hot�rî  suspendarea
regimului preferen�ial, a�a cum prevede art. 32 din protocol;
      - este inadmisibil ca la un interval de 3 ani autoritatea vamal� s� vin� s� recalculeze preferin�ele
acordate, actualizându-le cu major�ri de întârziere(dobânzi) �i penalit��i de întârziere pe motiv c�
acele bunuri nu ar fi fost de origine european�, cu toate c� aceste bunuri au fost verificate la
controlul vamal fizic, iar în cazul în care pe o anvelop� era înscris� o �ar� de origine extra-
european�, lucr�torul vamal era obligat s� sesizeze acest lucru, în cazul nostru nefiind sesizate astfel
de cazuri;
     - prevederile protocolului nr. 4 privind definirea no�iunii de produse originale, ratificat prin O.G.
nr. 192/2001 nu  stabilesc în  mod  expres  c�  odat�  acordat�  preferin�a s�  se  poat�  anula  �i
recalcula drepturile vamale;
    - taxele vamale �i taxa pe valoarea ad�ugat� au fost achitate la momentul efectu�rii importurilor.
        În final se solicit� desfiin�area actelor constatatoare �i proceselor - verbale atacate ca
netemeinice �i nelegale.
        II. Prin Actele de constatare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului, emise de
Biroul Vamal xxx în data de 31.03.2005 �i numerotate de la nr. 24 la nr. 37 s-a stabilit o diferen��
de drepturi de import în sum� total� de xxx lei, din care xxx lei taxe vamale, xxx lei comisioane
vamale �i xxx lei tax� pe valoarea ad�ugat�.
       Totodat�, prin Procesele verbale privind calculul major�rilor de întârziere (dobânzi) �i
penalit��i de întârziere aferente acestor drepturi de import, emise de acela�i birou vamal în data de
31.03.2005 �i numerotate de la nr. 24 la nr. 37, s-au calculat major�ri de întârziere (dobânzi)  în
sum� xxx lei �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de xxx lei.



        Aceste datorii vamale s-au stabilit ca urmare a invalid�rii dovezilor de origine a m�rfurilor de
c�tre administra�ia vamal� german�, în urma controlului ,,a posteriori'' asupra celor 14 facturi pentru
care exportatorul german nu a prezentat documente pentru dovedirea originii preferen�ial� a m�rfii
exportat� în România.
        Invalidarea dovezilor de origine a fost comunicat� Biroului Vamal xxx de c�tre Autoritatea
Na�ional� a V�milor prin Adresa nr. xxx.
        În baza invalid�rii dovezilor de origine, în urma controlului ulterior efectuat de autoritatea
vamal� german�, a fost anulat regimul tarifar preferen�ial de care a beneficiat SC xxx pentru
opera�iunile de import definitiv materializat în cele 14 declara�ii vamale în detaliu pentru bunurile
achizi�ionate în baza facturilor externe de la firma german� xxx �i s-au recalculat drepturile de
import, stabilindu-se în sarcina societ��ii contestatoare o datorie vamal� suplimentar� în sum� de
xxx lei.
        III. Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei �i având în vedere motiva�ia societ��ii
contestatoare, constat�rile autorit��ii vamale �i reglement�rile legale în vigoare în perioada
recalcul�rii datoriilor vamale, se re�in:
        Obiectul cauzei îl constituie stabilirea dac� autoritatea vamal� a determinat legal datoria
vamal� în sum� total� de xxx lei, în condi�iile când autoritatea vamal� german� a invalidat dovezile
de origine pentru cele 14 opera�iuni de export.
        În fapt, în perioada 08.02.2001 - 17.12.2002 societatea în cauz� a solicitat Biroului Vamal xxx
efectuarea formalit��ilor de v�muire la import pentru un num�r de 18.244 buc��i anvelope uzate
pentru autoturisme, depunând în acest scop  Declara�iile vamale de import definitiv nr. xxx, înso�ite
de Facturile emise de firma xxx din Germania, având declara�ie de origine pe factur�, precum �i
documentele de transport interna�ional (CRM).
        Prin înscrierea la rubrica 36 a declara�iilor vamale a codului 01, s-a solicitat acordarea
preferin�elor tarifare prev�zute de Protocolul 4 România - UE, respectiv exceptarea de la plata
taxelor vamale, solicitare ce a fost sus�inut� prin men�iunea pe facturi privind originea comunitar� a
m�rfurilor
(conform art. 105 din Regulamentul vamal aprobat prin H.G. nr.1114/2001).
        Întrucât la verificarea documentelor depuse în vederea efectu�rii formalit��ilor vamale de
import nu au existat suspiciuni cu privire la valabilitatea sau autenticitatea dovezii de origine
(respectiv declara�ia pe factur� prev�zut� de art. 16 al Protocolului, întocmit� de un exportator
autorizat, în sensul art. 22 din acela�i protocol), regimul tarifar preferen�ial a fost acordat.
        Ulterior, în conformitate cu art. 106 lit. c) din Regulamentul vamal al României a fost solicitat
controlul ,,a posteriorii'' pentru dovezile de origine prezentate prin Adresa nr. xxx.
        În urma verific�rii efectuate de c�tre autorit��ile vamale germane, acestea au constatat c�
m�rfurile acoperite de cele 14 facturi mai sus men�ionate nu sunt originare în sensul Protocolului 4
al Acordului România - UE, �i deci m�rfurile nu pot beneficia de regim tarifar preferen�ial.
        Cele constatate au fost comunicate autorit��ii vamale române prin Adresa nr. xxx, remis�
Biroului Vamal xxx de Autoritatea Na�ional� a V�milor cu Adresa nr. xxx.
        Ca atare, regimul tarifar preferen�ial acordat cu ocazia importului a fost anulat �i au fost
întocmite în data de 31.03.2005 Actele constatatoare, în num�r de 14, numerotate de la nr. 24 la 37,
împreun� cu cele 14 Procesele verbale privind calculul major�rilor �i penalit��ilor de întârziere,
întocmite în aceea�i zi �i numerotate tot de la nr. 24 la nr. 37.
        În contesta�ia formulat�, autoarea sus�ine c� nu i se poate stabili culpa f�r� a i se comunica
adresa autorit��ii vamale germane din care rezult� c� m�rfurile din cele 14 facturi nu sunt originare
în sensul protocolului. Societatea contestatoare nu precizeaz� prevederea legal� care oblig�
autoritatea vamal� român� s� transmit� respectiva adres� sau c� a solicitat-o �i nu i s-a transmis.
        Referitor la sus�inerea contestatoarei cu privire la faptul c� pentru originea m�rfurilor, conform
art. 16 �i 17 din protocol, este r�spunz�tor exportatorul �i c� Biroul Vamal xxx a acordat regimul
tarifar preferen�ial în baza documentelor prezentate f�r� a avea suspiciuni, se re�in urm�toarele:
        - Regimul tarifar preferen�ial de care a beneficiat SC xxx, constând în reducerea de taxe
vamale pe anul 2001 �i exceptarea pe anul 2002, precum �i scutire de comision vamal pe anii 2001
�i 2002, a fost acordat în baza dovezilor de origine prezentate la biroul vamal �i �inând cont de
documentul unic de transport CMR care atest� regula transportului direct din �ara de export
(Germania) în �ara de import (România).



        - Articolul 17 �i articolul 21 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 Comunit��ile Europene �i statele membre ale acestora, pe de alt� parte,
prev�d procedura pentru eliberarea uni certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 �i condi�iile
pentru întocmirea unei declara�ii pe factur�.
        - În cuprinsul art. 32 din Protocolul nr 4 se prevede la paragraful 1 c�: ,,Verificarea ulterioar� a
dovezilor de origine se efectueaz� prin sondaj sau ori de câte ori autorit��ile vamale ale ��rii
importatoare au suspiciuni întemeiate în leg�tur� cu autenticitatea acestor documente, caracterul
originar al produselor în cauz� sau cu îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol'', iar
paragraful 3 precizeaz� c�: ,,Verificarea este efectuat� de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii
exportatoare. În acest scop, ele au dreptul s� cear� orice dovad� �i s� realizeze orice verificare a
conturilor exportatorului sau orice alt control considerat corespunz�tor.''
        - Potrivit art. 105 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României ,,preferin�ele
tarifare stabilite prin acordurile sau conven�iile interna�ionale la care România este parte se acord�
la depunerea certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 �i la înscrierea codului stabilit pentru
fiecare acord sau conven�ie în rubrica corespunz�toare din declara�ia vamal� în detaliu.''
       - În baza dispozi�iilor art. 106 din acela�i regulament vamal autoritatea vamal� poate solicita
autorit��ii emitente a certificatului de origine a m�rfurilor verificarea acestuia în urm�toarele
cazuri:[..]
,, c) în orice alte situa�ii decât cele prev�zute la lit. a) �i b) în care autoritatea vamal� are îndoieli
asupra realit��ii datelor din dovada de origine. În acest caz, regimul preferen�ial se acord� �i ulterior
se solicit� verificarea dovezii de origine.''
       - Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României precizeaz� la art.3 lit. s) c� "declara�ia
vamal� este actul unilateral cu caracter public, prin care o persoan� manifest�, în formele �i
modalit��ile prev�zute de reglement�rile vamale, voin�a de a plasa m�rfurile sub un regim vamal
determinat".
       - Articolul 40 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României stipuleaz� c�
"declara�ia vamal� în detaliu semnat� de importator sau de reprezentan�ii acestuia are valoarea unei
declara�ii pe proprie r�spundere în ceea ce prive�te exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�,
autenticitatea documentelor anexate acesteia, plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat,
realitatea �i exactitatea celor declarate de importator în momentul îndeplinirii formalit��ilor vamale
de import definitiv, precum �i respectarea legisla�iei vamale urmând s� fie constatate ulterior de
organele de control special abilitate în acest sens".
        Conform acestor prevederi legale r�spunderea pentru realitatea datelor din declara�ia vamal� în
detaliu, autenticitatea documentelor anexate, realitatea celor declarate �i corectitudinea regimului
vamal solicitat revine importatorului.
        Afirma�ia contestatoarei c� este inadmisibil c� la un interval de 3 ani autoritatea vamal� s�
recalculeze drepturile vamale pentru preferin�ele acordate pe motiv c� acele bunuri nu au fost de
origine european�, de�i bunurile au fost verificate la controlul vamal fizic �i nu au fost sesizate
astfel de cazuri, este neîntemeiat�, având în vedere c�:
        - Dreptul de control ulterior al opera�iunilor de v�muire este conferit autorit��ii vamale de
dispozi�iile art 61 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, coroborat cu
dispozi�iile art. 373 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României �i const� în
verificarea oric�ror documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite. Dreptul de
control ulterior poate fi exercitat în decursul unei perioade de 5 ani de la data acord�rii liberului de
vam�. Dac� în urma verific�rilor efectuate se constat� c� s-au înc�lcat reglement�rile vamale,
autoritatea vamal�, dup� determinarea drepturilor vamale, ia m�suri de încasare a acestora.
         - Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României prevede la art. 56 alin. (2):
,,Controlul vamal exercitat de autoritatea vamal� prin agen�ii s�i abilita�i (.....) se execut� în mod
obligatoriu prin verificarea documentelor necesare v�muirii'', iar la art. 57 precizeaz�: ,, Controlul
documentar const� în verificarea: a) corectitudinii complet�rii declara�iei vamale în detaliu; b)
existen�ei documentelor anexate la declara�ia vamal� în detaliu potrivit regimului vamal solicitat; c)
concordan�ei dintre datele înscrise în declara�ia vamal� în detaliu �i cele din documentele anexate;
d) formal� a documentelor anexate.
        - Articolul 67 din acela�i regulament vamal precizeaz� urm�toarele:



(1) - Controlul vamal fizic al m�rfurilor se efectueaz� astfel: a) m�rfurile de mas� se
controleaz� prin observare sau prin  sondare pe mijloacele de transport pe care se afl�, (.........)

(2) Controlul vamal fizic al m�rfurilor se efectueaz� numai pe baz� de documente, când nu
sunt indicii temeinice de fraud�.''

 Conform acestor prevederi legale controlul vamal se face pe baza documentelor prezentate
de importator iar simpla inscrip�ionare a ��rii de origine pe bunurile declarate a fi originare nu este
de natur� s� confirme originea acestora, acest lucru fiind necesar a fi sus�inut cu documente de c�tre
exportator, în caz contrar m�rfurile fiind considerate ca fiind neoriginare.
        Neîntemeiat� este �i afirma�ia contestatoarei referitoare la faptul c� ,, prevederile protocolului
nr. 4 privind definirea no�iunii de produse originare ratificate prin OG nr. 192/2001 nu stabilesc în
mod expres c� odat� acordat� preferin�a s� se poat� anula �i recalcula drepturile vamale, penalit��i �i
dobânzi.''  O asemenea  ,,prevedere expres�'' nu este posibil� întrucât ar anula dreptul de control al
autorit��ilor vamale prev�zut în protocol �i în legisla�ia vamal�.
        Mai mult, art. 33 din Protocol precizeaz� expres c�: ,,În toate cazurile, solu�ionarea litigiilor
între importator �i autorit��ile vamale ale ��rii importatoare se face conform legisla�iei din �ara
respectiv�.''
        La momentul efectu�rii formalit��ilor vamale de import, contrar celor afirmate de c�tre SC xxx
SRL, a fost achitat� numai taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� �i taxa vamal� redus� în anul 2001,
prin acordarea preferin�elor tarifare vamale.
        Se re�ine c� în conformitate cu prevederile legale enumerate m�rfurile acoperite de cele 14
dovezi de origine nu pot beneficia de regim tarifar preferen�ial �i, drept consecin��, anularea legal�
de c�tre autoritatea vamal� român� a regimului tarifar preferen�ial acordat la data importurilor
pentru bunurile cuprinse în cele 14 declara�ii vamale de import definitiv
        În drept, art. 107 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin
Hot�rârea Guvernului nr. 1114/2001 prevede c�:  ,,În toate cazurile în care în urma verific�rii
dovezilor de origine rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, autoritatea
vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin întocmirea de acte constatatoare.''
        Cuantumul diferen�ei de drepturi vamale de import a fost stabilit �i determinat în sarcina
societ��ii controlate în conformitate cu alin. (1) al art. 141 din Legea nr. 141/1997 privind Codul
vamal al României, care prevede c�: ,, În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede
drepturi de import (.........) datoria vamal� ia na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale'' �i
ale alin. (1) al art. 148 din acela�i act normativ, care precizeaz�: ,,Cuantumul drepturilor vamale de
import se stabile�te pe baza elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale''. Ca atare
s-au luat în considerare elementele de taxare valabile la data înregistr�rii declara�iilor vamale de
import definitiv, astfel încât motivele contestatoarei apar ca netemeinice �i nelegale, motiv pentru
care se va  respinge contesta�ia ca neîntemeiat�.
        Determinarea dobânzilor (major�rilor de întârziere) aferente diferen�ei de drepturi vamale (taxe
vamale, comision vamal �i tax� pe valoarea ad�ugat�) s-a f�cut în conformitate cu prevederile art.
13 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare,
republicat� �i modificat�, �i ale art. 115 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.
        De asemenea, determinarea penalit��ilor de întârziere aferente aceleia�i diferen�e de drepturi
vamale s-a f�cut cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) �i (3) din Ordonan�a Guvernului nr.
61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, republicat� �i modificat�, �i ale art. 120 alin. (1) �i
(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.
        Având în vedere motivele de fapt �i de drept invocate în decizie, în conformitate cu prevederile
art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, se

                                                            D  E  C  I  D  E

        Respingerea ca neîntemeiate a celor 14 contesta�ii formulate de SC xxx..


