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                             D   E   C   I   Z   I   E   nr. 45/20/25.01.2011

            privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de SC D.. SRL  
inregistrata  la DGFP-Timis sub nr....           
 

Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost sesizat
de Directia Regionala  pentru  Accize si Operatiuni  Vamale  Timisoara    prin
adresa nr... inregistrata la DGFP-Timis sub nr... cu privire la contestatia
formulata de SC D..  SRL   cu sediul in  loc. G..  inregistrata la ORC  Timis  
sub nr. J.. cod fiscal RO ...

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu  nr. .
emis   de DRAOV Timisoara,  a fost depusa in termenul prevazut de art. 207
alin. 1 din OG  nr. 92/2003, republicata   titlul IX si    este autentificata prin
semnatura petentei .

Din  analiza  dosarului  contestatiei se constata ca au fost intrunite
conditiile prevazute de art. 206 si art. 209 din OG nr. 92/2003 republicata, titlul
IX, privind solutionarea contestatiilor  formulate  impotriva actelor
administrative fiscale;  DGFP Timis prin Biroul solutionarea contestatiilor este
competenta sa se pronunte asupra contestatiei.

I. Contestatia formulata   de petenta  a fost   inregistrata la
DRAOV Timisoara  sub nr... si la DGFP Timis sub nr.....

Obiectul contestatiei il constituie  creanta in suma  de ...... lei
reprezentand  majorari de intarziere .            

In continutul contestatiei   societatea  petenta    solicita   admiterea
contestatiei, anularea in  totalitate a  Procesului  verbal privind calculul sumelor
prevazute prin titlu executoriu  nr...  emis   de DRAOV Timisoara.

In   sustinerea  contestatiei societatea  invoca  urmatoarele motive :



- in luna  august 2009   DRAOV Timisoara   a intreprins  un control
avand ca obiect  verificarea operatiunilor de import legume si fructe derulate
in anul 2006;

- in urma controlului a fost emisa Decizia  pentru regularizarea situatiei
nr...  si Procesul verbal de control nr....  prin care s-au stabilit in sarcina
societatii  obligatii suplimentare de plata in cuantum de .... lei;

- facturile fiscale emise de vanzatorul A...Stuttgart, Germania
mentioneaza ca si conditie de livrare CPT - autoritatea vamala Timisoara,
precum si pretul, prin urmare datele privind  conditiile de  livrare    au fost
inscrise  pe   facturi de catre vanzator;
        - conditia  ,,CPT"  urmata de  locul de destinatie convenit, stabileste
ca vanzatorul are obligatia de a plati costul transportului pana la
destinatie, pretul transportului fiind inclus  in pretul de vanzare achitat de
cumparator;

 - marfa impreuna cu documentele  justificative care erau prezentate in
toate punctele vamale de tranzit, ajungeau la destinatia indicata de vanzator
unde erau primite de societate;  

- transportul nu a fost achitat de   societatea petenta in plus fata de costul
marfii, transportul fiind   inclus in  valoarea marfii;

- societatea  sustine ca  nu a  avut  relatii  comerciale  cu vreo firma de
transport  din Ungaria sau din alta tara,  nu a  efectuat  plati  catre aceste firme si
nu are  cunostinta de facturi sau chitante emise de societati  din Ungaria;

In sustinerea contestatiei petenta invoca si   concluziile  Raportului
de expertiza  contabila efectuata in   Dosarul  nr.... aflat pe rol la Tribunalul  
Timis  in care se mentioneaza urmatoarele:
       - conditia de livrare  CPT - autoritatea vamala Timisoara presupune  
faptul ca  " vanzatorul plateste transportul pana la destinatie";
  - firmele de transport din Ungaria au fost angajate de catre furnizor
pentru efectuarea transporturilor de banane,  asa   cum rezulta din faxurile
furnizorului catre transportatorul V...;
        -  niciuna dintre firmele de transport din Ungaria nu figureaza in evidenta
contabila a exercitiului contabil 2006 ca fiind furnizor de servicii transport  
marfa ;
       -  pe  documentele emise de societatile de transport  (astfel cum au fost
puse la dispozitie de organul vamal, respectiv facturi si o singura chitanta,  
nu s-a  identificat amprenta  stampilei  SC D...;
      -  stampila societatii   apare aplicata pe CMR, ori daca   transportatorul ar fi
trebuit  sa incaseze pretul transportului   ar fi mentionat acest lucru in  CMR  la
rubrica 19.  Lipsa acestor mentiuni sustine punctul  de vedere  al societatii,
respectiv   pretul  transportului se achita  de vanzator, nu de comparator ;



        - in situatia in care transportatorul ar fi incasat pretul transportului de la
cumparator,  ar fi prezentat  nu doar CMR-ul ci si  factura de transport care
are rubrica expres  mentionata in acest sens.
           - documentele   prezentate de partea maghiara, singurele care au stat la
baza concluziilor eronate ale organelor de control vamale din Romania nu pot
fi avute in vedere de expertiza contabila intrucat nu indeplinesc conditiile
de document justificativ si partea maghiara nu a prezentat dovada ca ceea
ce afirma s-a si intamplat;
        -  declaratiile firmelor de transport din Ungaria  transmise de  organul
vamal  ungar    nu constituie temei  pentru ca organul de control vamal din
Romania sa afirme ca in speta nu a   existat  conditia de livrare   CPT   desi
aceasta conditie este consemnata de vanzator pe factura externa;
        -  suma   stabilita  de organul  vamal  ca fiind  achitata  catre  firmele de
transport  este de .. ceea ce reprezinta 21% din valoarea marfii,  plata  trebuia  
asigurata din disponibilitatile societatii si nu se putea  efectua fara inregistrarea
in  contabilitate a respectivei operatiuni;   

 - valoarea  integrala a  marfurilor  achizitionate  in cursul anului
2006 de la vanzatorul A...au fost achitate integral pana la data de
05.01.2007.
                   Concluziile Raportului de expertiza nu pot fi puse la indoiala,
atata timp cat la intocmirea raportului s-a avut in vedere nu doar documentele
puse la dispozitie de  societate ci si  documentele prezentate de Vama
Romana - Serviciul Supraveghere Vamala Timisoara, respectiv  facturi emise
de firme de transport din Ungaria, scrisori de transport, CMR. 
     Societatea considera ca  atata timp cat  sumele  retinute  in
Decizia  pentru regularizarea situatiei nr....  sunt contestate si formeaza obiectul
unui litigiu aflat pe rol la instantele  judecatoresti, majorarile de intarziere  
aferente  acestor  drepturi vamale  nu pot fi considerate certe, lichide si
exigibile.  

II. Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute  prin
titlu executoriu nr... a  fost emis  in  temeiul prevederilor art.142 alin.6   din
OG    nr.  92/2003, republicata,  privind Codul de procedura fiscala  si  au fost
calculate majorari de intarziere aferente    datoriei  vamale stabilita  prin
Decizia  de regularizare a situatiei nr... majorarile de intarziere au fost
calculate pentru perioada .....
 
 III. DGFP  Timis  este investita sa se pronunte daca  SC D...
 datoreaza  bugetului de stat   majorari de intarziere in suma de  ...   lei stabilite
prin Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute  prin titlu executoriu nr.
....   



 Biroul investit cu solutionarea contestatiei retine ca DRAOV
Timisoara  prin Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute  prin titlu
executoriu nr... a  stabilit in sarcina petentei  majorari de intirziere in suma de  
... lei  pentru neachitarea la termenul de scadenta a diferentelor de drepturi
vamale individualizate prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr... si au fost calculate
pentru perioada ....

Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute  prin titlu
executoriu nr... este contestat  de    petenta   pe motivul ca diferentele de
drepturi vamale  stabilite  prin Decizia  de regularizare a situatiei nr.
...formeaza obiectul unui litigiu  aflat pe rol la instantele  judecatoresti. 

In fapt,  in  anul  2006, SC D..a efectuat un numar de 138
operatiuni de import banane avand ca partener extern firma germana A...,  
tari de expeditie, Belgia, Olanda, Germania, Franta   iar transportatorii au fost
societati comerciale de profil din Ungaria si intr-un caz din Slovacia, conditia
de livrare  fiind   in toate cazurile CPT   Timisoara.

Organul  vamal  din  Timisoara  a primit de la administratia
vamala din Ungaria documente din care rezulta ca intr- un numar de 79 de
operatiuni de import  firme de transport  din Ungaria au  efectuat servicii de
transport pentru  SC  D. SRL;

In adresele de inaintare a documentelor, administratia vamala din
Ungaria informeaza ca, din declaratiile date de reprezentantii    firmelor de
transport  reiese faptul ca, de regula, ca mod de lucru, plata se facea dupa
efectuarea prestatiei, intotdeauna in numerar.
 Valoarea totala a facturilor de transport  primite din Ungaria
de  organul  vamal  si consemnate  in anexa la procesul verbal,  este de ....

In aceste  conditii, in baza informatiilor furnizate  de administratia
vamala ungara,  organul  vamal  a   recalculat obligatiile in vama ale SC
D..prin includerea in  valoarea in vama  si a contravalorii transportului
consemnat in cele ..de facturi de transport primite de organul vamal de la
colegii din Ungaria pe considerentul ca  transportul a fost suportat de
importator  si nu de expeditorul marfii astfel cum prevede conditia de livrare
CPT. 
 Valoarea datoriei vamale   stabilita de organul  vamal in  sarcina
societatii  a fost  in suma de  ... lei, respectiv:

- taxe vamale                               
- comision vamal                                  
- TVA                                                   

   majorari de intarziere aferente  in  suma de ...  asa cum au fost consemnate  in  
Decizia pentru regularizarea situatiei  privind obligatiile suplimentare  nr. ... .



Impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare  nr...emisa de DRAOV  Timis reclamanta a formulat contestatie  
in procedura prealabila, iar prin  Decizia  nr...DGFP Timis a dispus respingerea
contestatiei  ca neintemeiata    pentru suma de  ... lei.

  Petenta   a depus   intampinare   la Tribunalul Timis  impotriva
actelor emise de  DRAOV  Timisoara     si DGFP Timis, dosarul   fiind  pe rol .
                  Majorarile de intarziere in suma  ...  lei    individualizate prin
Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu nr. ...
care fac  obiectul  prezentei contestatii au fost calculate pentru perioada ... si
sunt  datorate pentru neplata in termen a  drepturilor vamale  in suma  de ...
taxe vamale in suma de ...  lei,  TVA  in suma de  ... lei  si comision vamal  in
suma de ...lei ),  ramase de plata conform Deciziei nr.... emisa de DGFP
Timis, in conformitate cu prevederile art. 120 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, republicata :
“ Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data
stingerii sumei datorate,  inclusiv.

Calculul majorarilor de intarziere reprezinta  o masura accesorie in
raport cu debitul, conform principiului de drept accessorium sequitur
principale si,  intrucat  debitul principal  a ramas  ca  datorat  conform Deciziei
DGFP Timis nr....si nu a fost anulat de un organ competent, in speta  de
instanta,  majorarile  de intarziere   se calculeaza pana la achitarea sau  anularea
definitiva a  debitului.

        Avand in vedere faptul ca organele vamale au procedat in mod legal
la emiterea actului contestat, se impune respingerea contestatiei ca neintemeiata
pentru  suma de  ... lei  ce  reprezinta   majorari de intarziere .

In continutul contestatiei   petenta  sustine ca documentele
prezentate de autoritatea vamala  maghiara  care au stat la baza   calcularii
diferentelor de drepturi vamale,  nu pot fi  luate in considerare intrucat nu
indeplinesc conditiile de document justificativ, partea maghiara nu a
prezentat dovada ca ceea ce afirma s-a si intamplat, iar   declaratiile firmelor
de transport din Ungaria    nu constituie temei  legal  pentru ca organul de
control vamal din Romania sa  afirme ca in speta nu a   existat  conditia de
livrare   CPT   desi aceasta conditie este consemnata de vanzator pe factura
externa.
                      Sustinerile    petentei sunt nefondate  intrucat   autoritatea vamala
a  prezentat  documente legal intocmite  care justifica efectuarea transporturilor,
respectiv facturi si chitante  emise de transportatori  din care rezulta
beneficiarul transportului, respectiv SC D....
                      Documentele emise de transportatorii   maghiari  sunt documente
legale  din moment  ce  au fost recunoscute de autoritatea vamala maghiara  si
autoritatea vamala  romana, iar  documentele  justificative  asa cum sunt



definite de legislatia romana  se refera   la documente   emise  pe teritoriul
Romaniei.

Referitor la    sustinerea petentei  ca  atata timp cat  sumele retinute
in Decizia  pentru regularizarea situatiei nr....  sunt contestate si formeaza
obiectul unui litigiu  aflat pe rol la instantele  judecatoresti, majorarile de
intarziere  aferente  acestor  drepturi vamale  nu pot fi considerate certe, in
speta sunt aplicabile prevederile art. 215  din OG nr. 92/2003, republicata :
"    (1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda
executarea actului administrativ fiscal", prin urmare  debitele  si majorarile de
intarziere sunt datorate   si in situatia in care contestatorul a introdus actiune in
instanta,  pana la solutionarea defintiva  a   acesteia.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza
referatului nr...  in   temeiul Legii nr.86/2008  coroborat cu prevederile OG
nr.92/2003, republicata privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele
MEF    se 
                                      

     D     E     C     I     D    E :
   

1. respingerea   contestatiei   ca neintemeiata pentru suma de ...lei
reprezentand  majorari de intarziere;

2.   prezenta decizie se comunica la:
-  SC  D. 

          -  DRAOV Timisoara     

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de
atac si poate fi atacata   de catre contestatoare  la instanta judecatoreasca  de
contencios administrativ, in conditiile legii.                                 
                                                                                                     

                                      p. DIRECTOR   EXECUTIV
                            


