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privind solutionarea contestatiei formulat� de
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������� str.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nr.59

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de
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� împotriva m�surilor dispuse prin Decizia pentru

regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal

nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/09.02.2007 întocmit� de Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov.

Contesta�ia a fost depus� prin po�t� în data de 02.03.2007 în termenul legal

impus de art.177 (1) din O.G.92/2003, fiind înregistrat� la organul de control vamal sub

nr.xxxxxxxxxxxxxx/06.03.2007, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei cu

nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/19.03.2007.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind

plata la bugetul statului a sumei de xxxxxxxxxxxx lei reprezentând :

� TVA - xxxxxxxxxxlei

� major�ri întârziere TVA - xxxxxxxx lei.

I. Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele :

� la 01.08.2005, urmare a unor dificult��i financiare societatea vinde utilajul importat cu

DVI xxxxxxxxxxxxxxx21.02.2002 pentru care a beneficiat de scutire de drepturi de

import conform Legii nr.133/1999 ;

� nu este de acord cu stabilirea în sarcina sa de drepturi vamale suplimentare deoarece

organul de control vamal a f�cut o interpretare eronat� a reglement�rilor vamale prin

aceea c� obliga�ia societ��ii ar curge din momentul vânz�rii utilajului importat –

01.08.2005, petenta sus�inând c� “valoarea în vam� se calculeaz� la cursul din ziua

constat�rii” – respectiv data actului de control – 09.02.2007 ;

� nu a  în�tiin�at autoritatea vamal� pentru aplicarea regimului vamal corespunz�tor noii

utiliz�ri deoarece c�nsider� c� acest lucru s-a f�cut din oficiu, fapt pentru care a omis

efectuarea în�tiin��rii.
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                 II. Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov prin Decizia pentru regularizarea situa�iei

privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx/09.02.2007

a re�inut urm�toarele :

Cu declara�ia vamal� de import nr.xxxxxxxxxxxx1/21.02.2002 societatea

verificat� a importat o instala�ie de prelucrare �i t�iere granit – marmur� în baza facturii

externe nr.xxxxxxxxxx/17.02.2002 pentru care a beneficiat de facilit��i vamale �i fiscale

prev�zute de Legea 133/1999.

În data de 01.08.2005 instala�ia importat� în regim de scutire de drepturi de

import a fost vândut� c�tre S.C.xxxxxxxxxxx00” S.R.L. Sibiu, în baza contractului de

vânzare-cump�rare nr.xxxxxxxxxxxxxx/01.08.2005 �i a facturii fiscale nr. xxxxxxxxxxxx.2005.

Potrivit declara�iei pe propria r�spundere a administratorului societ��ii verificate,

document anexat DVI nr.xxxxxxxxxx/21.02.2002, se men�ioneaz� faptul c� bunul importat  va

fi utilizat în vederea dezvolt�rii activit��ilor proprii ale societ��ii, iar în cazul schimb�rii

destina�iei bunului, administratorul se oblig� s� îndeplineasc� formalit��ile legale privind

importul m�rfurilor �i s� achite drepturile de import. În acest caz - se men�ioneaz� în

declara�ie – c� valoarea în vam� se calculeaz� la cursul de schimb valabil în ziua constat�rii

schimb�rii destina�iei bunurilor.

Organul de control a constatat c� la data  de 01.08.2005 s-a schimbat

destina�ia  bunului ce face obiectul DVI xxxxxxxxxxxx/21.02.2002 f�r� ca societatea s�

anun�e unitatea vamal� a�a cum prevede art.71 din Legea 141/1997 coroborat cu art.22 din

Legea nr.133/1999, pct.19 din H.G.244/2001, art.373 �i 390-394 din H.G.114/2001 �i art.244

(1) din H.G.707/2006.

Ca urmare a nerespect�rii de c�tre societate a condi�iilor impuse de lege în

cazul schimb�rii destina�iei bunului importat în scutire de drepturi de import, organul de

control vamal a stabilit în sarcina sa TVA de plat� în sum� de xxxxxxxxxxxlei �i major�ri de

întârziere aferente de xxxxxxxxxxx lei.

    III. Având în vedere constat�rile organului de control vamal, motiva�iile contesta-

toarei, 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 :

Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� societatea mai putea beneficia

de facilit��ile instituite prin art.22 din Legea 133/1999 în condi�iile în care bunul importat ce a

f�cut obiectul acestor facilit��i a fost vîndut f�r� a se în�tiin�a autoritatea vamal� de

schimbarea destina�iei bunului.

În fapt, importul de scutire de drepturi de import a fost efectuat de societate în

data de 21.02.2002, iar vânzarea bunului importat a avut loc în 01.08.2005.
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În drept, sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale :

� art.22 (21ˆ1) din Legea 133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru

înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, articol în baza c�ruia

societatea a solicitat �i i s-a acordat regimul vamal de scutire pentru importul în cauz�:

“Întreprinderile mici �i mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru ma�inile,

instala�iile, echipamentele industriale, know-how, care se import� în vederea

dezvolt�rii activit��ilor proprii de produc�ie �i servicii �i care se achit� din fonduri proprii

sau din credite ob�inute de la b�nci române�ti sau str�ine” ;

� pct.18-19 din HG244/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

Legii 133/1999 unde se  men�ioneaz� :

• “Bunurile importate de intreprinderile mici �i mijlocii, scutite de la plata taxelor

vamale, sunt scutite implicit �i de plata taxei pe valoarea ad�ugat�, în

conformitate cu prevederile OUG 17/2000 privind TVA, cu modific�rile

ulterioare”.

• “La schimbarea destina�iei bunurilor importate scutite de la plata taxelor vamale

întreprinderile mici �i mijlocii sunt obligate s� îndeplineasc� formalit��ile legale

privind importul bunurilor  �i s� achite drepturile de import.

În acest caz valoarea în vam� se calculeaz� la cursul de schimb valutar valabil

în ziua constat�rii schimb�rii destina�iei  bunurilor în cauz�”.

� art.71 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României :

“Importatorii sau beneficiarii importului de m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri,în

cazul în care, ulterior declara�iei vamale, schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s�

în�tiin�eze înainte autoritatea vamal�, care va aplica regimul tarifar vamal

corespunz�tor noii utiliz�ri”.

Având în vedere prevederile legale mai sus citate se re�ine c� petenta prin

vânzarea bunului importat avea obliga�ia s� în�tiin�eze organul vamal care urma s� aplice

regimul vamal aferent noii utiliz�ri. Mai mult, îns��i petenta prin Declara�ia pe propria

r�spundere  privind scutirea de la plata taxelor vamale în baza Legii 133/1999 prin semnarea

acesteia cuno�tea c� “în cazul schimb�rii destina�iei bunurilor ne oblig�m s� îndeplinim

formalit��ile legale privind importul m�rfurilor �i s� achit�m drepturile de import. În acest caz

valoarea în vam� se calculeaz� la cursul de schimb valutar, valabil în ziua constat�rii

schimb�rii destina�iei bunurilor”.

Ca urmare, destina�ia m�rfurilor  era una din condi�iile în func�ie de îndeplinirea

c�reia se acord� sau se men�in facilit��ile acordate. În spe�� schimbarea destina�iei prin

vânzarea bunului importat în data de 01.08.2005 altei societ��i, a dat dreptul organelor

vamale ca în temeiul art.61, 144 (1) lit.b) din Legea 141/1997, art.373, 390-394 din HG

1114/2001, art.100, 105 din Legea 86/2006, art.244 din HG 707/2006  s� constate într-un
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interval mai mic de cinci ani de la data înregistr�rii DVI c� importatorul respectiv, petenta a

schimbat destina�ia declarat� la momentul introducerii în �ar� sub regim de import cu facilit��i.

Astfel, începând cu 01.08.2005, a�a cum reiese din FF

xxxxxxxxxxxxxx01.08.2005 �i Contractul de vânzare-cump�rare nr.xxxxxxx/01.08.2005, ia

na�tere o datorie vamal� a�a cum în mod întemeiat a calculat organul de control vamal.

Nu a putut fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a cauzei sus�inerea

petentei conform c�reia valoarea în vam� se calculeaz� la cursul din ziua constat�rii

schimb�rii destina�iei, respectiv 09.02.2007 �i nu 01.08.2005. Datoria vamal� se calculeaz�

de la data schimb�rii destina�iei  înscris� într-un document justificativ – factur� fiscal�,

contract vânzare-cump�rare, dat� fix� în spe�� 01.08.2005, în schimb ziua constat�rii  are

leg�tur� cu momentul când organul vamal întocme�te un act de control, moment care poate

fi oricând în intervalul de 5 ani de la data DVI a�a cum prev�d taxele legale citate.

Men�ion�m c� data de 09.02.2007 este data încheierii actului de control.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 R , se

����������������������������������������������������������������������������

Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru suma de xxxxxxxxxx lei

reprezentând :

� xxxxxxxx lei - TVA ;

� xxxxxxxxxx lei - major�ri de întârziere TVA.

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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Adresa : Sibiu, Calea Dumbravii nr.28-32, cod : 550324
Tel. :  0269/218176,   Fax. 0269/218315

Website :www.finantesibiu.ro


