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                                          DECIZIA  nr. 157/2011/2012

  
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de c`tre

Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Constan\a, prin adresa
nr..../11.02.2011, [nregistrat` sub nr..../16.02.2011, asupra contesta\iei formulate de
S.C. X S.A. din Tg. Mure], [mpotriva Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../21.12.2010, comunicat`
petentei la data de 06.01.2011 potrivit confirm`rii de primire, anexat` [n copie la
dosarul cauzei. 

Contestatia, depus` la oficiul po]tal la data de 04.02.2011 ]i [nregistrat`
la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Constan\a sub
nr..../07.02.2011, a fost depus̀ [n termenul legal prev`zut la art.207 alin.(1) din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal̀ , republicat`.

Suma contestat` este [n sum` total` de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd accesorii aferente taxelor vamale;
-    ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd accesorii aferente taxei pe valoarea ad`ugat`.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,

art.206 ]i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`,
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure], prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii, este
legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.

A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Constan\a sub nr..../07.02.2011, petenta invoc` urmãtoarele:

- importul de teava galvanizat` din o\el, efectuat [n baza declara\iei
vamale nr..../28.02.207 s-a f`cut sub supravegherea Comunit`\ii Europene, exercitat`
prin Direc\ia General` Politici Comunitare din cadrul Ministerului Economiei ]i
Comer\ului, conform documentului de supraveghere cu nr. de [nregistrare ...;

- prin acest document, m`rfurile const@nd [n \eav` sudat` galvanizat` din
o\el sunt [ncadrate la cod NC: 7306307290 (caseta 10), iar pe verso-ul documentului,
pentru [ntreaga cantitate de marf`, func\ionarul [n drept din cadrul Biroului Vamal
Constan\a Port, care a semnat ]i a aplicat ]tampila, a men\ionat num`rul ]i data
declara\iei vamale de import;

- declara\ia vamal` nr..../28.02.2007 a fost [ntocmit` de un comisionar
vamal, specializat [n astfel de opera\iuni, apoi a fost semnat` ]i ]tampilat` de c`tre
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Biroul Vamal Constan\a Port, care a dat ]i liberul de vam`, societatea achit@nd toate
datoriile vamale stabilite;

- deci, importul a fost efectuat cu girul Ministerului Economiei ]i
Comer\ului ]i al autorit`\ilor vamale, iar documentele au fost [ntocmite de comisionari
[n vam` autoriza\i de acelea]i autorit`\i vamale;

- petenta contest` corectitudinea constat`rilor acelea]i institu\ii, cu
denumirea schimbat` din birou vamal, [n direc\ie jude\ean` pentru accize ]i opera\iuni
vamale, care dup` 4 ani revine asupra propriilor acte ]i schimb` o [ncadrare tarifar` pe
care ini\ial o considerase corect`;

- "Noi sus\inem c` girul Ministerului Economiei ]i Comer\ului, precum ]i
acela al autorit`\ilor vamale, dat la data importului, ne exonereaz` de orice r`spunderi
cu privire la datoria vamal` aferent`, real` sau doar [nchipuit`".

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior al
opera\iunii de import derulat` de S.C. X S.A. din Tg. Mure], [n baza declara\iei
vamale de import nr..../28.02.2007, prin Procesul verbal de control nr..../21.12.2010 ]i
Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr..../21.12.2010, organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene
pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Constan\a au constatat c` marfa cu denumirea
"\eav` sudat` galvanizat` din o\el" a fost [ncadrat` eronat la pozi\ia tarifar` 7306 "Alte
tuburi, \evi ]i profile tubulare (de exemplu sudate, nituite, fãl\uite sau cu margini
simplu apropiate), din fier sau din o\el", subpozi\ia 7306 30 72 90 - Altele, pentru care
este prev`zut` o tax` ERGA OMNES de 0%, [ncadrarea corect` fiind la subpozi\ia
tarifar` 7306 30 72 80 - Tuburi ]i \evi.

Drept urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../21.12.2010, pentru
declara\ia vamal` de import nr..../28.02.2007 [n sarcina societ`\ii au fost calculate
drepturi vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd tax`
antidumping + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i accesorii [n
sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor antidumping + ... lei aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`).

C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de inspec\ie fiscal`, motivele
invocate de petent`, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i actele
normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

{n fapt, [n baza declara\iei vamale nr..../28.02.2007, S.C. X S.A. din Tg.
Mure] a importat produse cu denumirea "\eav` sudat` galvanizat` din o\el" de la
societatea Y din Turcia, acestea fiind [ncadrate la pozi\ia tarifar` 7306 "Alte tuburi,
\evi ]i profile tubulare (de exemplu sudate, nituite, fãl\uite sau cu margini simplu
apropiate), din fier sau din o\el", subpozi\ia 7306 30 72 90 - Altele, pentru care este
prev`zut` o tax` ERGA OMNES de 0%.

La controlul vamal ulterior al opera\iunii de import, efectuat de organele
de specialitate din cadrul Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale
Constan\a, s-a constatat c` aceste produse au fost eronat [ncadrate de c`tre societate la
momentul importului, [ncadrarea corect` a acestora, fiind la pozi\ia tarifar` 7306 30
72 80 "Tuburi ]i \evi", cu o tax` ERGA OMNES DE 0%.
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Prin urmare, [n baza Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.../21.12.2010, pentru declara\ia
vamal` de import nr..../28.02.2007 [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi
vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd tax` antidumping + ... lei
reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i accesorii [n sum` total` de ... lei
(... lei aferente taxelor antidumping + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, [ncadrarea m`rfurilor [n Tariful vamal de import al Romaniei se
face conform Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului armonizat de
denumire ]i codificare a m`rfurilor, prezentate [n anexa la Legea nr.98/1996 pentru
aderarea Rom@niei la Conven\ia Interna\ional` privind Sistemul armonizat de
denumire ]i codificare a m`rfurilor ]i [n concordan\` cu Notele explicative ale
sistemului armonizat, a]a cum se precizeaz` la art.48 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al Rom@niei, [n vigoare [n perioada derul`rii importurilor, care prevede
urm`toarele:

"(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile
respective, potrivit reglementarilor in vigoare:

a) codului tarifar din Nomenclatura combinata a marfurilor sau a
codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la art. 46 lit. b);

b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in intregime
sau in parte pe Nomenclatura combinata a marfurilor ori care adauga la aceasta orice
subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care reglementeaza domenii
specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele tarifare legate de schimbul de
marfuri.

(2) La clasificarea tarifara a marfurilor se utilizeaza regulile generale
pentru interpretarea Sistemului armonizat din Conventia internationala privind
Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv anexa
acestuia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificata prin Legea nr.
98/1996".

{n acela]i timp, se re\ine c` prin Regulamentul CEE nr. 2658/1987 s-a
instituit o nomenclatur` combinat`, [ntemeiat` pe Sistemul armonizat de denumire ]i
codificare a m`rfurilor instituit prin Conven\ia interna\ional` [ncheiat` la Bruxelles la
14 iunie 1983, care reia pozi\iile ]i subpozi\iile de ]ase cifre din sistemul armonizat,
fiindu-i specifice numai a ]aptea ]i a opta cifr`, care formeaz` subdiviziuni, precum ]i
un tarif integrat al Comunit`\ii denumit TARIC, bazat pe nomenclatura combinat`
(care contine maximum 10 cifre).

Nomenclatura combinat` con\ine 97 capitole (identificate printr-un cod
numeric de doua cifre) grupate [n 21 de sec\iuni. Fiecare capitol con\ine pozi\ii tarifare
(identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare pozi\ie tarifar` poate s`
con\in` subpozi\ii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate printr-un
cod numeric de maximum opt cifre [n cazul Nomenclaturii combinate ]i, respectiv, de
maximum 10 cifre [n cazul Nomenclaturii TARIC.

{ncadrarea m`rfurilor [n Nomenclatura combinat` se face conform
regulilor Generale pentru interpretarea Nomenclaturii Combinate, prezentate [n Partea
I Titlul I din Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifarã si statisticã si Tariful Vamal Comun, modificat` prin
Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 al Comisiei, [n vigoare la momentul importului:
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"Clasificarea mãrfurilor în Nomenclatura Combinatã se efectueazã în
conformitate cu urmãtoarele principii:

1. Enun\ul titlurilor sec\iunilor, capitolelor sau subcapitolelor se
considerã ca având numai o valoare orientativã, clasificarea considerându-se legal
determinatã în cazul în care este în conformitate cu textul pozi\iilor ]i notelor de
sec\iuni sau de capitole ]i, în cazul în care nu sunt contrare termenilor utiliza\i în
respectivele pozi\ii ]i note, în conformitate cu urmãtoarele reguli. 

[...]
    6. Clasificarea mãrfurilor la subpozi\iile unei aceleia]i pozi\ii se
efectueazã, în mod legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi\ii ]i a notelor de
subpozi\ii, precum ]i, mutatismutandis, cu respectarea regulilor anterioare, în\elegând
prin aceasta cã nu pot fi comparate decât subpozi\iile aflate pe acela]i nivel. În sensul
acestei reguli, se utilizeazã ]i notele de sec\iuni ]i capitole corespunzãtoare, cu
excep\ia cazului în care existã dispozi\ii contrare".

Astfel, conform Regulii 1 de interpretare, [ncadrarea m`rfurilor este
considerat` legal determinat` atunci cand este [n concordan\` cu textul pozi\iilor ]i al
notelor de sec\iuni ]i de capitole.

Conform declara\iei vamale de import nr..../28.02.2007 (anexat` [n copie
la dosarul cauzei), marfa importat` din Turcia a fost declarat` sub denumirea de
"\eav` sudat` galvanizat` din o\el", fiind [ncadrat` la pozi\ia tarifar` 7306 30 72 90
"Altele" din cadrul subcapitolului 7306 "Alte tuburi, \evi ]i profile tubulare (de
exemplu sudate, nituite, fãl\uite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din o\el"
pentru care este prev`zut` o tax` ERGA OMNES de 0%.

Potrivit Nomenclaturii TARIC, pozi\ia tarifar` 7306 cuprinde:
"7306 Alte tuburi, \evi ]i profile tubulare (de exemplu sudate, nituite,

fãl\uite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din o\el
- Tuburi ]i \evi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de

gaze

-  Tuburi ]i \evi de cuvelaj ]i de produc\ie de tipul celor utilizate
pentru extrac\ia petrolului sau a gazelor

7306 30 - Altele, sudate, cu sec\iunea circularã, din fier sau din
o\eluri nealiate

    -  -  De precizie, cu grosimea peretelui
    -  - Altele
    -  -  - Tuburi filetate sau filetabile, numite "gaz"
    -  -  - Altele, cu un diametru exterior
    -  -  -  - De maximum 168,3 mm
     7306 30 72 -  -  -  -  -  Acoperite cu zinc

7306 30 72 10 -  -  -  -  -  - Cu accesorii pentru
conducerea gazului sau lichidelor, destinate aeronavelor civile

7306 30 72 20 -  -  -  -  -  - Tuburi si tevi, gata pentru
utilizare, folosite drept conducte hidraulice pentru carburanti sau lubrifianti, destinate
pentru anumite tipuri de vehicule aeriene

   -  -  -  -  -  - Altele
7306 30 72 80 -  -  -  -  -  -  - Tuburi si tevi
7306 30 72 90 -  -  -  -  -  -  -  Altele".
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Av@nd [n vedere Regulile generale pentru aplicarea Nomenclaturii
Combinate, organele de control au re[ncadrat marfa cu denumirea "\eav` sudat`
galvanizat` din o\el", - declarat` de societate la pozi\ia tarifar` 7306 30 72 90
"Altele" din cadrul subcapitolului 7306 "Alte tuburi, \evi ]i profile tubulare (de
exemplu sudate, nituite, fãl\uite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din
o\el"-,  la pozi\ia tarifar` 7306 30 72 80 "Tuburi ]i \evi".

{n referatul cu propuneri de solu\ionare a contesta\iei [naintat cu adresa
nr..../11.02.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../16.02.2011, organele de
specialitate din cadrul Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale
Constan\a, precizeaz` c`, «... m`rfurile declarate ca "\eav` sudat` galvanizat` din
o\el", puse [n liber` circula\ie cu declara\ia vamal` de import nr..../28.02.2007 - art.2 -
au fost [ncadrate [n mod eronat la pozi\ia tarifar` 73063072.90 (Altele - f`r` tax`
antidumping), [ntruc@t at@t caracteristicile acestora, c@t ]i domeniile de utilizare ("o
gam` larg` de aplica\ii, incluz@nd printre altele transportul de ap`, abur, gaze naturale,
aer ]i alte lichide ]i gaze [n instala\ii sanitare, sistemele de [nc`lzire ]i ventila\ie,
unit`\ile de condi\ionare a aerului, aspersoare automate ]i alte aplica\ii similare. Destul
de des acestea sunt folosite ]i [n construc\ii, ca elemente de sus\inere, tuburi pentru
[mprejmuiri, mijloace pentru protec\ie ]i pentru lucr`ri de schel`rie"), ne indic` [n mod
clar faptul c` trebuiau [ncadrate [n mod corect, conform reglement`rilor legale [n
materie, la pozi\ia tarifar` 73063072.80».

Potrivit art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar:

"(1) O datorie vamalã la import poate sã ia na]tere prin:
(a) punerea în liberã circula\ie a mãrfurilor supuse drepturilor de import
sau
(b) plasarea unor astfel de mãrfuri sub regimul de admitere temporarã cu

exonerare par\ialã de drepturi de import.
(2) O datorie vamalã se na]te în momentul acceptãrii declara\iei vamale

în cauzã.
(3) Debitorul vamal este declarantul. În situa\ia unei reprezentãri

indirecte, persoana în numele cãreia se face declara\ia vamalã este, de asemenea,
debitor vamal.

Atunci când se întocme]te o declara\ie vamalã privind unul dintre
regimurile men\ionate la alineatul (1) pe baza informa\iilor care conduc la faptul cã
toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele care au
oferit informa\iile necesare la întocmirea declara\iei ]i care ]tiau sau care ar fi trebuit
sã ]tie în mod normal cã aceste informa\ii erau false pot fi considerate, de asemenea,
debitori vamali în conformitate cu dispozi\iile na\ionale în vigoare".

Art.20 alin.(1) din acela]i act normativ prevede:
"(1) Drepturile legal datorate la apari\ia unei datorii vamale se bazeazã pe

Tariful Vamal al Comunitã\ilor Europene".
La control s-a re\inut c`, prin Regulamentul (CE) nr.1697/2002 al

Consiliului din 23 septembrie 2002, se instituie un drept antidumping la importurile
unor tuburi ]i \evi sudate, din fier sau o\el nealiat, originare din Republica Ceh`,
Polonia, Thailanda, Turcia ]i Ucraina, [nregistrate sub codul NC 7306 30 71 (cod
[nlocuit de Regulamentul (CE) nr.1719/2005 cu 7306 30 72) nivelul dreptului
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antidumping definitiv aplicabil este [ntre 0%-6%, [n func\ie de societ`\ile care au
fabricat produsele.

{mpreun` cu declara\ia vamal` nr.I 4263/28.02.2007 a fost prezentat
certificatul de circula\ie A.TR No H 0048541/2007, emis de autoritatea vamal` din
Turcia.

La Art.1 din Regulamentul (CE) nr. 1697/2002 al Consiliului din 23
septembrie 2002 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor
tuburi ]i \evi sudate, din fier sau o\el nealiat, originare din Republica Cehã, Polonia,
Thailanda, Turcia ]i Ucraina, se prevede:

"(1) Se instituie un drept antidumping definitiv la importurile unor tuburi
]i \evi sudate, din fier sau din o\el nealiat, cu profil circular ]i cu diametrul exterior de
maximum 168,3 mm, cu excep\ia tuburilor ]i \evilor utilizate pentru oleoducte ]i
gazoducte, a celor utilizate pentru extrac\ia de petrol ]i de gaze sau a celor prevãzute
cu fitinguri ]i utilizate pentru aeronavele civile, altele decât \evile de precizie,
înregistrate sub codul NC ex73063051, ex73063059, ex73063071 ]i ex73063078
(coduri TARIC 73063051*10, 73063059*10, 73063071*91 s,i 73063078*91),
originare din Republica Cehã, Polonia, Thailanda, Turcia ]i Ucraina.

(2) Se stabile]te dupã cum urmeazã nivelul dreptului antidumping
definitiv aplicabil pre\ului net franco frontierã comunitarã, înainte de vãmuire, pentru
produsele fabricate de cãtre:[...]

Toate celelalte societã\i / 6,0 % / A999 /".
Astfel, [n conformitate cu prevederile art.1 din Regulamentul (CE)

nr.1697/2002, pentru bunurile importate [n baza declara\iei vamale nr.I
4263/28.02.2007, [ncadrate la pozi\ia tarifar` 7306 30 72 80, nivelul dreptului
antidumping definitiv aplicabil, corespunz`tor codului adi\ional TARIC A999  este de
6%.

Se re\ine c` petenta nu a depus documente din care s` rezulte o alt`
situa\ie de fapt dec@t cea constatat` de organele vamale ]i re\inut` prin Decizia pentru
regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../21.12.2010.  {n lipsa unor elemente de fond [ntemeiate, cu privire la [ncadrarea
produselor importate, petenta a invocat aspecte de ordin formal pentru a fi exonerat`
de la plata sumelor ce le datoreaz` bugetului de stat.

Referitor la sus\inerea petentei cu privire la faptul c` importul de \eav`
galvanizat` din o\el efectuat [n baza declara\iei vamale nr..../28.02.207 s-a f`cut sub
supravegherea Comunit`\ii Europene, exercitat` prin Direc\ia General` Politici
Comunitare din cadrul Ministerului Economiei ]i Comer\ului, conform documentului
de supraveghere cu nr. de [nregistrare .../23.02.2007, pe care, pentru [ntreaga cantitate
de marf`, func\ionarul [n drept din cadrul Biroului Vamal Constan\a Port, care a
semnat ]i a aplicat ]tampila, a men\ionat num`rul ]i data declara\iei vamale de import,
se re\in urm`toarele:

Potrivit art.1 din Regulamentul (CE) nr. 76/2002 de instituire a unei
supravegheri comunitare prealabile a importului anumitor produse siderurgice
reglementate de Tratatele CECO ]i CE, originare din anumite \ãri ter\e:

"(1) De la 1 ianuarie 2002, punerea în liberã circula\ie în Comunitate a
produselor siderurgice men\ionate în Tratatele CECO ]i CE enumerate în anexa I este
condi\ionatã de supravegherea comunitarã prealabilã, în conformitate cu articolele 11
]i 12 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 ]i cu articolele 9 ]i 10 din Regulamentul
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(CE) nr. 519/94. Aceastã dispozi\ie se aplicã importurilor originare din toate \ãrile
ter\e, altele decât cele care fac parte din Asocia\ia Europeanã a Liberului Schimb
(AELS) sau sunt pãr\i ale Acordului privind Spa\iul Economic European (Acordul
SEE), precum ]i celor din Turcia. Produsele care fac obiectul acordului de dublu
control încheiat între o \arã ter\ã ]i Comunitate sunt supuse condi\iilor stabilite prin
acest acord ]i nu celor stabilite în prezentul regulament".

{n Anexa "Lista de produse supuse supravegherii prealabile (200)" din
Regulamentul (CE) nr.76/2002 este inclus` pozi\ia tarifar` 7306.

La art.2 din acela]i act normativ, se prevede:
«(1) Punerea în liberã circula\ie în Comunitate a produselor men\ionate la

articolul 1 este subordonatã prezentãrii unui document de supraveghere eliberat de
autoritatea competentã a unui stat membru.

(2) Documentul de supraveghere men\ionat la alineatul (1) este eliberat în
mod automat de autoritã\ile competente ale statelor membre, fãrã taxe ]i pentru toate
cantitã\ile solicitate, în termen de cinci zile lucrãtoare de la depunerea cererii de cãtre
orice importator din Comunitate, indiferent de sediul acestuia în Comunitate. Cu
except\ia probei contrare, cererea este consideratã primitã de autoritatea na\ionalã
competentã în termen de trei zile lucrãtoare de la depunerea acesteia.

(3) Un document de supraveghere eliberat de una dintre autoritã\ile
enumerate în anexa II este valabil în întreaga Comunitate.

(4) Documentul de supraveghere trebuie sã fie conform cu modelul care
figureazã în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 [7] privind regimul comun
aplicabil importurilor sau în anexa IV din Regulamentul (CE) nr. 519/94 privind
regimul comun aplicabil importurilor din anumite \ãri ter\e. Cererea importatorului
trebuie sã con\inã urmãtoarele elemente:

(a) numele ]i adresa completã a solicitantului (cu numerele de telefon ]i
fax, precum ]i numãrul de identificare eventual utilizat de autoritã\ile na\ionale
competente) ]i numãrul de înregistrare TVA, în cazul în care este plãtitor de TVA;

(b) dacã este cazul, numele ]i adresa completã a declarantului sau a
reprezentantului solicitantului (inclusiv numerele de telefon ]i fax);

(c) numele ]i adresa completã a exportatorului;
(d) descrierea exactã a mãrfurilor, inclusiv:
- denumirea comercialã;
- codul sau codurile Nomenclaturii Combinate (NC);
- \ara de origine;
- \ara de provenien\ã;
(e) greutatea netã exprimatã în kilograme sau cantitatea, alta decât

greutatea netã, exprimatã în unitatea de mãsurã men\ionatã, în func\ie de pozi\ia din
Nomenclatura Combinatã;

(f) valoarea CIF a mãrfurilor la frontiera comunitarã, exprimatã în euro, în
func\ie de pozi\ia din Nomenclatura Combinatã;

(g) o men\iune care precizeazã dacã produsele în cauzã sunt de calitatea a
doua sau declasate [8];

(h) perioada ]i locul prevãzute pentru vãmuire;
(i) indica\ia dacã se reia sau nu o cerere anterioarã referitoare la acela]i

contract;
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(j) declara\ia urmãtoare, datatã ]i semnatã de solicitant, cu înscrierea
numelui acestuia cu litere majuscule:

"Subsemnatul, declar cã informa\iile din prezenta cerere sunt exacte ]i de
bunã credin\ã ]i cã sediul meu se aflã în Comunitate ."».

{n spe\`, punerea [n liber` circula\ie [n Comunitate a produselor care fac
obiectul declara\iei vamale nr..../28.02.2007, a fost condi\ionat` de prezentarea unui
document de supraveghere eliberat de autoritatea competent` a unui stat membru, la
solicitarea importatorului. Potrivit documentului de supraveghere nr..../23.02.2007,
S.C. X S.A. are calitatea de solicitant, situa\ie [n care, a]a cum este prev`zut [n textul
de lege anterior citat, r`spunde de corectitudinea informa\iilor declarate.

Prin urmare, sus\inerea petentei nu poate fi re\inut` la solu\ionarea
favorabil` a contesta\iei.

{n ceea ce priveste su\inerile petentei:
- declara\ia vamal` nr..../28.02.2007 a fost [ntocmit` de un comisionar

vamal, specializat [n astfel de opera\iuni, apoi a fost semnat` ]i ]tampilat` de c`tre
Biroul Vamal Constan\a Port, care a dat ]i liberul de vam`, societatea achit@nd toate
datoriile vamale stabilite;

- deci, importul a fost efectuat cu girul Ministerului Economiei ]i
Comer\ului ]i al autorit`\ilor vamale, iar documentele au fost [ntocmite de comisionari
[n vam` autoriza\i de acelea]i autorit`\i vamale;

se re\ine c`, acestea nu pot fi re\inute la solu\ionarea favorabil` a
contesta\iei [ntruc@t:

La art.4 alin.(17) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, este definit` declara\ia vamal`, astfel: "reprezint ă
documentul în care o persoană indică în forma şi modalitatea prevăzută, dorinŃa
de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal";  iar la alin.(18) declarant
"reprezintã persoana care întocme]te declara\ia vamalã în nume propriu sau
persoana în numele cãreia se face o declara\ie vamalã".

La art.64 din acela]i act normativ se prevede "1. În conformitate cu art.5,
o declaraŃie vamală poate fi făcută de orice persoană care este în măsură să prezinte
mărfurile respective sau poate împuternici pe cineva să le prezinte autorităŃii vamale
competente, împreună cu toate documentele solicitate pentru aplicarea reglementărilor
cu privire la regimul vamal pentru care se declară mărfurile";

Art.199 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 privind dispozi\iile de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, prevede c`: "Fără a se aduce atingere eventualei aplicări a
dispoziŃiilor penale, depunerea la biroul vamal a unei declaraŃii semnate de către
declarant sau reprezentantul acestuia îl obligă pe acesta ca, în conformitate cu
dispoziŃiile în vigoare, să răspundă de:

- corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie;
- autenticitatea documentelor anexate
şi de
- respectarea tuturor obligaŃiilor ce decurg din plasarea respectivelor

mărfuri sub regimul avut în vedere".
Pentru importul efectuat, fa\` de autoritatea vamal`, societatea a avut

desemnat un comisionar vamal, respectiv S.C.... S.R.L. din Bucure]ti, la rubrica nr.14
din declara\ia vamale de import fiind [nscris numele acestuia.
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La Sectiunea 1 "Dreptul de reprezentare", art.5 din Regulamentul
2913/1992, se prevede:

“(1) În condi\iile prevãzute la articolul 64 alineatul (2) ]i sub rezerva
dispozi\iilor adoptate în cadrul articolului 243 alineatul (2) litera (b), orice persoanã []i
poate desemna un reprezentant în rela\ia sa cu autoritã\ile vamale, pentru a întocmi
actele ]i a îndeplini formalitã\ile prevãzute în reglementãrile vamale.

(2) O astfel de reprezentare poate fi:
— directã, caz în care reprezentantul ac\ioneazã în numele ]i pe seama

unei alte persoane sau
— indirectã, caz în care reprezentantul ac\ioneazã în nume propriu, dar pe

seama unei alte persoane.
Statele membre î]i pot rezerva dreptul de a întocmi pe teritoriile lor

declara\ii vamale:
— fie prin reprezentare directã;
— fie prin reprezentare indirectã,
în mãsura în care reprezentantul trebuie sã fie un comisionar în vamã care

î]i desfã]oarã activitatea pe teritoriul \ãrii respective.
(3) Cu excep\ia cazurilor men\ionate la articolul 64 alineatul (2) litera (b)

]i alineatul (3), reprezentantul trebuie sã fie stabilit în Comunitate.
(4) Reprezentantul trebuie sã declare cã ac\ioneazã pe seama persoanei

reprezentate, sã specifice dacã reprezentarea este directã sau indirectã ]i sã aibã putere
de reprezentare.

O persoanã care nu declarã cã ac\ioneazã în numele sau pe seama unei
alte persoane sau care declarã cã ac\ioneazã în numele sau pe seama unei alte persoane
fãrã a fi împuternicit sã facã aceasta se considerã cã ac\ioneazã în nume propriu ]i pe
seama sa.

(5) Autoritã\ile vamale pot solicita oricãrei persoane care declarã cã
ac\ioneazã în numele sau pe seama unei alte persoane mijloace de probã în ceea ce
prive]te capacitatea sa de a avea putere de reprezentare".

Astfel, declara\ia vamal` este un act cu caracter public, prin care o
persoană manifestă, în formele şi modalităŃile prevăzute în reglementările vamale,
voinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal. Prin depunerea la autoritatea
vamal` a declara\iei vamale nr..../28.02.2007, declarantul ]i-a luat angajamentul ]i
r`spunderea [n ceea ce prive]te corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie.

{n referatul cu propuneri de solu\ionare a contesta\iei, organele vamale
fac urm`toarele preciz`ri:

«Prin depunerea declara\iei vamale de import con\in@nd date eronate
privind [ncadrarea tarifar`, societatea comercial` a [nc`lcat prevederile art.199 alin.(1)
din Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454 din 02.07.1993 de stabilire a unor
dispozi\ii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/92 de instituire a
Codului Vamal Comunitar.

Nu se poate admite ca proba\iune afirma\ia contestatorului cu privire la
faptul c` "importul a fost efectuat cu girul Ministerului Economiei ]i Comer\ului ]i al
autorit`\ilor vamale, iar documentele au fost [ntocmite de comisionari [n vam`
autoriza\i de acelea]i autorit`\i vamale", derog@ndu-]i astfel propria culp`, [ntruc@t
legisla\ia vamal` [n vigoare prevede r`spunderea declarantului [n ceea ce prive]te
corectitudinea inform`\iilor [nscrise at@t [n declara\ia vamal` de import c@t ]i [n
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celelalte documente prezentate la depunerea declara\iei vamale de import (ex:
document de supraveghere)».

Art.579 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Rom@niei,
aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.707/2006, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prevede:

"Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul operaŃiunii de
vămuire pentru diferenŃele în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru
penalităŃile rezultate din aceste operaŃiuni".

Totodat`, art.1042 din Codul civil, prevede: "Creditorul unei obligaŃii
solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să poată
opune beneficiul de diviziune".

{n temeiul prevederilor legale anterior citate, se re\ine c` obliga\iile
vamale pot fi stabilite at@t [n sarcina titularului opera\iunii c@t ]i [n sarcina
comisionarului vamal, deponent al declara\iei vamale.

Cum [ns`, unul dintre efectele principale ale solidarit`\ii este faptul c`,
creditorul poate s` cear` oric`rui debitor plata [ntregii datorii, f`r` ca acesta s` poat`
invoca beneficiul diviziunii, drepturile suplimentare au fost stabilite [n sarcina
petentei, [n conformitate cu prevederile art.201 alin.(3) din Regulamentul 2913/1992,
potrivit c`rora "Debitorul vamal este declarantul. În situa\ia unei reprezentãri
indirecte, persoana în numele cãreia se face declara\ia vamalã este, de asemenea,
debitor vamal.

Atunci când se întocme]te o declara\ie vamalã privind unul dintre
regimurile men\ionate la alineatul (1) pe baza informa\iilor care conduc la faptul
cã toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele
care au oferit informa\iile necesare la întocmirea declara\iei ]i care ]tiau sau care
ar fi trebuit sã ]tie în mod normal cã aceste informa\ii erau false pot fi
considerate, de asemenea, debitori vamali în conformitate cu dispozi\iile
na\ionale în vigoare".

Totodat`, [n contesta\ia formulat` petenta contest` corectitudinea
constat`rilor acelea]i institu\ii, cu denumirea schimbat` din birou vamal, [n direc\ie
jude\ean` pentru accize ]i opera\iuni vamale, care dup` 4 ani revine asupra propriilor
acte ]i schimb` o [ncadrare tarifar` pe care ini\ial o considerase corect`.

Fa\` de aceast` sus\inere a petentei, se re\ine c` potrivit art.78 din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar: 

"(1) Autoritã\ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot
modifica declara\ia dupã acordarea liberului de vamã pentru mãrfuri.

(2) Autoritã\ile vamale, dupã acordarea liberului de vamã ]i pentru a se
convinge de acurate\ea datelor cuprinse în declara\ie, pot controla documentele
comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import sau export cu privire la
mãrfurile în cauzã sau la opera\iunile comerciale ulterioare în legãturã cu aceste
mãrfuri. Asemenea controale pot fi efectuate la sediul declarantului, al oricãrei alte
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional de opera\iunile
men\ionate sau al oricãrei alte persoane aflate în posesia documentului ]i a datelor
men\ionate în scopuri comerciale. Aceste autoritã\i pot verifica de asemenea mãrfurile
când este încã posibil ca ele sã fie prezentate.

(3) Atunci când revizuirea unei declara\ii sau un control ulterior
indicã faptul cã dispozi\iile care reglementeazã regimul vamal respectiv au fost
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aplicate pe baza unor informa\ii incomplete sau incorecte, autoritã\ile vamale, în
conformitate cu dispozi\iile prevãzute, trebuie sã ia mãsurile necesare pentru
reglementarea situa\iei, \inând seama de orice informa\ie nouã de care dispun".

Acelea]i prevederi sunt re\inute ]i la art.100 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al României, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`ruia:

"(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice
declaraŃia vamală.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică
orice documente, registre şi evidenŃe referitoare la mărfurile vămuite sau la
operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate
face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din
punct de vedere profesional în operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte persoane
care se află în posesia acestor acte ori deŃine informaŃii în legătură cu acestea. De
asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.
    (3) Când după reverificarea declaraŃiei sau după controlul ulterior rezultă
că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza
unor informaŃii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru
regularizarea situaŃiei, Ńinând seama de noile elemente de care dispune".

Astfel, dup` acordarea liberului de vam` ]i pentru a se convinge de
acurate\ea datelor [nscrise ]i cuprinse [n declaratiile vamale autoritatea vamal` poate
controla documentele comerciale ]i datele referitoare la opera\iunile de import, cu
privire la m`rfurile [n cauz`, sau la opera\iunile ulterioare efectuate de societatea
comercial` [n leg`tur` cu aceste marfuri. Atunci c@nd pentru opera\iunile vamale la
care s-a acordat liberul de vam` se apreciaz` c` dispozi\iile legale au fost aplicate pe
baza unor informa\ii eronate, inexacte ([n spe\`, fiind [ncadrarea tarifar` eronat`),
autoritatea vamal` este obligat` s` ia m`surile legale necesare pentru reglementarea
situa\iei.

{n contextul considerentelor prezentate ]i av@nd [n vedere prevederile
legale anterior citate, precum ]i faptul c` petenta nu prezint` argumente de natură să
schimbe constatările organelor de control, se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia
formulat` de S.C. X S.A. din Tg. Mure], [n ceea ce prive]te suma total` ... lei (... lei
reprezent@nd tax` antidumping + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`),
precum ]i accesorii [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor antidumping + ... lei
aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modificările şi completările ulterioare, se

DECIDE

Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate de S.C. X S.A. din
Tg. Mure], pentru suma total` de ... lei, compus` din:
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- ... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ... lei reprezent@nd accesorii aferente taxelor vamale;
-    ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd accesorii aferente taxei pe valoarea ad`ugat`.  

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.

                   
                                      

DIRECTOR EXECUTIV,
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