MINISTERUL ECONOMIEI I FINANTELOR

DECIZIA NR.61/2007

privind solu ionarea contesta iei formulat de
SC X SA din M…
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara a
fost sesizat de Direc ia Regional Vamal Timi oara - Serviciul Antifrauda
Vamal , prin adresa nr. .../2007, înregistrat la D.G.F.P. a jude ului Hunedoara
sub nr. .../2007 asupra contesta iei formulate de SC X SA din M... împotriva
Deciziei nr. ... / 2007 pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare
stabilite la controlul vamal, emis în baza Procesului verbal de control nr. .../2007
încheiat de c tre D.R.V. Timi oara, cu privire la suma total de ... lei
reprezentând :
... lei – tax pe valoarea ad ugat TVA;
... lei – dobânzi i major ri de întârziere aferente TVA;
... lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, Decizia nr.
.../2007 pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite la
controlul vamal, a fost primit de petent în data de .../2007, conform semn turii
de primire de pe exemplarul deciziei.
Contesta ia a fost depus la D.R.V. Timi oara, fiind înregistrat sub
nr. .../2007 .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute
de art. 206, 207 i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN A GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor, este investit s se
pronun e asupra contesta iei depus de SC X SA .
I. Prin contesta ia formulat , SC X SA
cauzei urm toarele argumente :
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invoc în sus inerea

1. Conform celor ar tate la litera A punctul 1 i 2 din procesul
verbal de control nu au fost constatate niciun fel de deficien e referitoare la plata
taxelor vamale i cu privire la exonerarea la plata în vama a TVA pentru
bunurile care au beneficiat de tratament favorabil în baza certificatelor emise de
DGFP Hunedoara.
2. Singura înc lcare a prevederilor legale re inut de organele de
control se refer la 4 opera iuni care au beneficiat de facilit ile acordate în baza
art. 22 din Legea nr. 133 / 1999 i care în opinia organelor de control, au
înc lcat prevederile punctului 15 din Normele Metodologice de aprobare a Legii
133 / 1999 aprobate prin HG 244/2001, prin care declara ia dat pe proprie
r spundere c importurile sunt destinate dezvolt rii activit ii proprii, nu au fost
respectate deoarece SC X SA a dat în folosin aceste bunuri la SC Y SA i
SC Z SA , f r s solicite autorit ii vamale schimbarea destina iei acestora,
înc lcând astfel prevederile art. 71 din Codul Vamal al României aprobat prin
HG nr. 141 / 1997.
Fa de cele ar tate mai sus petenta precizeaz c destina ia
bunurilor prin cele 2 contracte nu a fost schimbat deoarece :
a) bunurile respective au r mas i sunt în proprietatea SC X SA .
b) obiectul contractelor, conform art. II, este cre terea p s rilor, activit i care
se desf oar în acelea i loca ii în care au fost montate utilajele i instala iile i
care, de asemenea, sunt proprietatea SC X SA .
c) utilajele i instala iile sunt utilizate în exclusivitate în scopul men ionat în
declara iile pe proprie r spundere date în baza pct. 14 i 15 din Normele
Metodologice de aprobare a Legii 133/1999.
d) întreaga produc ie rezultat din cre terea p s rilor de c tre cele 2 societ i la
care bunurile au fost date în folosin , este destinat SC X SA care o
prelucreaz i o livreaz beneficiarilor proprii.
Petenta sus ine c situa ia este demonstrat de cre terea cifrei
de afaceri în perioada … 2002 - … 2006 de 1,95 ori, comparativ cu indicii de
cre tere a pre urilor comunica i de Institutul Na ional de Statistic care pentru
perioada ar tat au fost de 1,67 ori, situa ie dovedit i de contul de profit i
pierdere, anex la bilan ul contabil din anul 2001 si 2006.
e) cele 2 contracte de comodat nu constituie nicidecum schimbare a destina iei
bunurilor i reprezint contracte de colaborare în scopul dezvolt rii activit ii SC
X SA .
3. Conform art. 144 lit. c) din Codul Vamal datoria vamal ia
na tere i în cazul în care, utilizarea m rfurilor se face în alte scopuri decât cele
stabilite pentru a beneficia de scutiri, except ri sau reduceri de taxe vamale.
Ori, în cazul petentei m rfurile au fost utilizate în scopul declarat,
astfel c nu sunt aplicabile prevederile art. 148 alin. 2 din Legea 141 / 1997
privind Codul Vamal.
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De asemenea, conform art. 71 din Codul Vamal, destina ia
aprobat de autoritatea vamal , respectiv cre terea p s rilor, a fost respectat .
4. Conform art. 394 alin. 2 din Regulamentul privind aprobarea
Codului vamal aprobat prin HG 1114/2001, datoria vamal se recalculeaz în
cazul în care se constat c m rfurile au fost utilizate în alte scopuri decât
cele declarate, ceea ce nu este aplicabil în cazul petentei, deoarece a a cum
s-a ar tat anterior, instala iile i utilajele au fost utilizate în industria de
cre tere a p s rilor.
5. Pe cale de excep ie, petenta invoc prescrip ia constat rii
contraven iei prev zut de art. 386 lit. h) din Regulamentul privind aplicarea
Codului Vamal i pe cale de consecin , consider c a intervenit i prescrip ia
stabilirii desp gubirilor.
Recapitulând cele ar tate mai sus, petenta consider c
organele de control au interpretat gre it prevederile legale, considerând c a
fost schimbat destina ia bunurilor care au beneficiat de facilit ile vamale
prev zute de art. 22 din Legea nr. 133 / 1999 i art. 14 i 15 din Normele
Metodologice de aprobare a Legii 133 / 1999, întrucât bunurile importate care
au beneficiat de aceste facilit i nu au fost înstr inate, au r mas în proprietatea
SC X SA i sunt folosite în continuare în industria de cre terea p s rilor, chiar
dac sunt exploatate în colaborare cu alte structuri a c ror produc ie ob inut
este destinat în exclusivitate în beneficiul SC X SA i dezvolt rii proprii de
produc ie conform pct. 15 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 133 /
1999 privind IMM – urile.
II. Prin Decizia nr. .../2007 pentru regularizarea situa iei
privind obliga iile suplimentare stabilite la controlul vamal, emis în baza
Procesului verbal de control nr. .../2007 încheiat de c tre D.R.V. Timi oara,
organele vamale i-au motivat verificarea astfel :
Obiectul ac iunii de control a constat în verificarea ulterioar a
opera iunilor de comer exterior în general i, în special, opera iunile în regim de
import cu acordarea de tratament preferen ial în baza Legii 133/1999, efectuate
de societate, organele de control constatând urm toarele:
Beneficiind de facilit ile acordate în baza art. 22 din Legea
133/1999, societatea a efectuat 4 opera iuni de import, constând în 16 linii
tehnologice de cre tere a pas rilor, instala ii de aerisire, arz toare pe gaz i
ventilatoare centrifugale.
Cele 16 buc. “ linii tehnologice de cre tere a pas rilor”, “instala ii
de aerisire” i “arz toare pe gaz”, importate cu DVI - urile: …/2002,
…/2002,
respectiv …/2002, reprezentând echipament tehnologic aflat în dotarea
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Fermei nr…, prin Contractul de comodat înregistrat la SC X SA cu nr.
…/2005, au fost date în folosin SC Y SA , cu sediul în localitatea ….
Din cele 144 buc. “ventilatoare centrifugale” importate cu DVI
…/2002 :
-

20 buc. tip ES 140/R/S HP l
i 56 buc. tip ES 100/R/S
HP 00,5, au fost date în folosin a SC Y SA , în baza Contractul de
comodat înregistrat la SC X SA cu nr. …/2005,;
16 buc. tip ES 140/R/S HP l i 16 buc. tip ES 100/R/S HP 00,5 au fost
date în folosin a SC Z SA, prin Contractul de comodat înregistrat la SC
X SA cu nr. …/2005.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 133 / 1999, întreprinderile mici i
mijlocii sunt scutite de la plata drepturilor vamale pentru ma inile, instala iile,
echipamentele industriale, know - how, care se import în vederea dezvolt rii
activit ii proprii de produc ie sau servicii.
HOT RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 244 din 15 februarie
2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999
privind stimularea întreprinz torilor priva i pentru înfiin area i dezvoltarea
întreprinderilor mici i mijlocii, referitor la art. 22, precizeaz la punctul 14 faptul
c , scutirile de la plata taxelor vamale se acord de c tre birourile vamale, pe
baza unei declara ii pe proprie r spundere a reprezentantului legal al societ ii.
La punctul 15 din Norme se precizeaz c prin declara ia pe
proprie r spundere se atest c aceste importuri sunt destinate EXCLUSIV
dezvolt rii activit ii proprii.
Din cele prezentate, organele vamale au constatat ca deficien
faptul c , bunurile importate cu DVI I …/2002, I …/2002, I …/2002 i, par ial, I
…/2002, bunuri care la import au beneficiat de un tratament tarifar favorabil “ în
vederea dezvolt rii activit ilor proprii de produc ie si servicii” - potrivit art. 22,
din Legea 133 / 1999, au fost date în folosin a SC Y SA , respectiv SC Z SA
f r ca, în prealabil, societatea s solicite autorit ii vamale schimbarea destina iei
acestora, SC X SA înc lcând prevederile art. 71 din Codul vamal al României,
aprobat prin Legea 141 / 1997 .

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
avându-se în vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor de
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control, precum i actele normative invocate, în raport cu perioada
supus verific rii, se re in urm toarele :
SC X SA , are sediul în …, str. …, nr. .., jud. ... înmatriculat la ORC
sub nr. J ... / ... / ... i având CUI nr ... atribut RO, reprezentat prin dra. …, în calitate
de administrator.
III. Referitor la cap tul de cerere în sum de ... lei reprezentând
tax pe valoarea ad ugat , Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor este
investit s se pronun e dac petenta mai beneficiaz de regimul vamal de
import cu acordarea de tratament preferen ial pentru bunurile importate, în
condi iile în care petenta a schimbat destina ia acestora, fiind date în
folosin a unor societ i comerciale.
În fapt, SC X SA a efectuat 4 opera iuni de import beneficiind
de facilit ile acordate în baza art. 22 din Legea 133/1999, constând în 16 linii
tehnologice de cre tere a pas rilor, instala ii de aerisire, arz toare pe gaz i
ventilatoare centrifugale.
Cele 16 linii tehnologice de cre tere a pas rilor, instala ii de
aerisire i arz toare pe gaz, importate cu DVI - urile: …/2002, …/.2002, respectiv
…/2002, reprezint echipamente tehnologice aflate în dotarea Fermei nr. …
situat în comuna …, nr. …, i care printr-un contract de comodat au fost
date în folosin SC Y SA .
Astfel prin Contractul de comodat, înregistrat la SC X SA
sub nr. …/2005, iar la SC Y SA sub nr. …/2005, SC X SA , în calitate de
comodant , i SC Y SA , în calitate de comodatar , la cap. II - Obiectul
Contractului se prevede:
“ Obiectul contractului este procurarea folosin ei fermei avicole Nr. …
situat în Comuna … nr. … pentru deschiderea unui punct de lucru la
adresa de mai sus având ca obiect de activitate “ Cre terea p s rilor”
cod CAEN 0124” ,
iar la cap. IV – Obliga iile comodantei, se precizeaz :
“ Comodanta are urm toarele obliga ii :
a) s predea bunul în stare corespunz toare folosin ei…”
De asemenea din cele 144 buc. “ ventilatoare centrifugale ”
importate cu DVI …/.2002 :
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- 20 buc. tip ES 140 / R / S HP l i 56 buc. tip ES 100 / R / S HP 00,5, prin
acela i contract de comodat, au fost date în folosin a SC Y SA ;
-

16 buc. tip ES 140/R/S HP l i 16 buc. tip ES 100/R/S HP 00,5 printr-un
alt Contract de comodat înregistrat la SC X SA sub nr. .../2005, au fost
date în folosin a SC Z SA

Prin Contractul de comodat, înregistrat la SC X SA sub
nr…/2005, iar la SC Z SA sub nr. …/.2005, SC X SA , în calitate de
comodant , i SC Z SA în calitate de comodatar , la cap. II Obiectul
Contractului se prevede:
“ Obiectul contractului este procurarea folosin ei Ferma Nr. .. i Sta ia
de incuba ie din comuna …, cu toate dot rile, mijloace fixe, obiecte de
inventar, având ca obiect de activitate “ Cre terea p s rilor” cod CAEN
0124” ,
iar la cap. IV – Obliga iile comodantei, se precizeaz :
“ Comodanta are urm toarele obliga ii :
a) s predea bunul în stare corespunz toare folosin ei…”
Facem precizarea c între SC X SA
i cele dou societ i
comerciale SC Y SA respectiv SC Z SA au fost încheiate i Contractele de
franchising nr. …/2005, respectiv nr. …/2004.
X SA

Astfel, în Contractul de franchising nr. …/2005 încheiat între SC
i SC Y SA , la cap. II – Obiectul Contractului, se arat :

“Obiectul contractului consta in acordarea de c tre comerciantul
produc tor SC X S.A., denumit prin prezentul contract franchiser
(concedent) c tre franchisee - concesionarul SC Y SA , a dreptului de a
vinde produsele concedentului, pui de carne si g ini - in viu si de a
beneficia de sistemul de rela ii care implica know-how-ul, numele,
ansamblul de metode si mijloace apte sa asigure exploatarea eficienta a
activit ii specifice industriei c rnii de pasare …”
De asemenea, în Contractul de franchising nr. …/2004 încheiat
între SC X SA i SC Z SA la cap. II – Obiectul Contractului, se arat :
“Obiectul contractului consta in acordarea de c tre comerciantul
produc tor SC X S.A., denumit prin prezentul contract franchiser
(concedent) c tre franchisee - concesionarul SC Z S.A. a dreptului de
exploatare si cre tere a pas rilor de reproduc ie, inclusiv incuba ie oua, la
punctul de lucru situat in … (Ferma nr…. si sta ie incuba ie) si de a
beneficia de sistemul de rela ii care implica know-how-ul, numele,
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ansamblul de metode si mijloace apte sa asigure exploatarea eficienta
a activit ii specifice industriei cre terii pas rilor...”
În drept, la CAP. 4 - Facilit ile economico-financiare, fiscale i
bancare care se acord întreprinderilor mici i mijlocii cu capital integral privat,
art. 22 din LEGEA Nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinz torilor
priva i pentru înfiin area i dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii, se
prevede:
„ART. 22 – 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 se achit din fonduri proprii sau din credite ob inute de la
b nci române ti sau str ine.”
Prin HOT RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 244 din 15
februarie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
133/1999 privind stimularea întreprinz torilor priva i pentru înfiin area i
dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii, la pct. 14 i 15 se prevede:
„Norme metodologice:
14. Scutirile de la plata taxelor vamale pentru ma inile, instala iile,
în vederea
echipamentele industriale, know-how, care se import
dezvolt rii activit ilor proprii de produc ie i servicii, se acord de
c tre birourile vamale, pe baza unei declara ii pe propria r spundere
semnate de reprezentantul legal al întreprinderii mici sau mijlocii, în forma
prev zut în anexa care face parte integrant din prezentele norme
metodologice, cu condi ia ca întreprinz torul s
fi ob inut avizul
Ministerului Industriei i Resurselor.
15. Prin declara ia pe propria r spundere se atest c aceste importuri

sunt destinate exclusiv dezvolt rii activit ilor proprii de
produc ie i servicii. Declara ia pe propria r spundere se întocme te în 3
exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la biroul vamal la
care se face declara ia vamal de import, un exemplar se depune la
organul fiscal în a c rui raz teritorial î i are sediul social declarat cu
ocazia autoriz rii i înregistr rii întreprinderea mic sau mijlocie, iar al
treilea exemplar se p streaz la documentele financiar-contabile ale
întreprinderii mici sau mijlocii.”
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În spe , reprezentantul legal al societ ii, în Declara ia pe
proprie r spundere privind scutirea de la plata taxei vamale pentru ma ini,
instala ii, echipamente industriale, care se import în vederea dezvolt rii
activit ilor proprii de produc ie, servicii i materiale prime, prev zute la art. 211
i 214 din Legea nr. 133/1999, din data de 21.05.2002, semnat i stampilat ,
declar c :
" urm toarele bunuri importate ... sunt destinate dezvolt rii activit ilor
proprii de produc ie i servicii ale agentului economic pe care il
reprezint.",
deci exclusiv pentru activitatea de produc ie a SC X SA
folosin a SC Y SA , respectiv SC Z SA.

i nicidecum pentru

Din cele prezentate, organele vamale, în mod legal, au
constatat ca deficien faptul c bunurile importate cu DVI I …/2002, I …2002, I
…/2002 i, par ial, I …/2002, bunuri care la import au beneficiat de un tratament
tarifar favorabil “în vederea dezvolt rii activit ilor proprii de produc ie i
servicii” - potrivit art. 22, din Legea 133 / 1999, au fost date în folosin a SC Y SA
, respectiv SC Z SA.
SC X SA a înc lcat prevederile art. 71 din Legea 141 / 1997
privind Codul vamal al României, care arat :
„ ART. 71 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. ”,
f r ca, în prealabil, societatea s solicite autorit ii vamale schimbarea destina iei
acestora.
În aceast situa ie, organele vamale, în mod legal, au aplicat
prevederile Legii nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al României i
HOT RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1114 din 9 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.
Potrivit art.144 alin.(1) din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul
Vamal al României:
„ART. 144 (1) Datoria vamal ia na tere i în urm toarele cazuri:
...c) utilizarea m rfurilor în alte scopuri decât cele stabilite pentru a
beneficia de scutiri, except ri sau reduceri de taxe vamale.”
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Cuantumul drepturilor de import s-a stabilit în conformitate cu
prevederile art.148, alin.(1) din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al
României, potrivit c ruia:
„ART. 148 (1) Cuantumul drepturilor de import se stabile te pe baza
elementelor de taxare din momentul na terii datoriei vamale.”,
coroborate cu prevederile din HOT RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr.
1114 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al României, care la art. 394 alin.(2) prevede:
„ ART. 394 (2) În cazul în care m rfurile urmeaz s fie utilizate în alte
scopuri decât destina ia declarat sau autoritatea vamal constat c au
fost utilizate în alte scopuri, sunt aplicabile prevederile art. 71 din Codul
vamal al României. Elementele de taxare în baza c rora se calculeaz
drepturile de import sunt cele în vigoare la data schimb rii destina iei,
valoarea în vam fiind cea declarat la data importului. Încasarea
drepturilor de import se face în baza procesului-verbal de control sau,
dup caz, a actului constatator întocmit de autoritatea vamal .”
În ceea ce prive te punctul de vedere potrivit c ruia petenta
invoc prescrip ia constat rii contraven iei prev zut de art. 386 lit. h) din
Regulamentul privind aplicarea Codului Vamal i pe cale de consecin ,
consider c a intervenit i prescrip ia stabilirii desp gubirilor, subliniem
urm toarele:
În fapt, în cuprinsul procesului verbal atacat se arat c :
“SC X SA se face vinovat de s vâr irea contraven iei prev zut la art. 386 lit.
h) din Regulamentul privind aplicarea Codului Vamal al României aprobat prin
HG 1114 / 2001, îns , potrivit OG nr. 2 / 2001 fapta nu mai poate fi sanc ionat
întrucât au trecut mai mult de 6 luni de la data s vâr irii acesteia.”
În drept, la art. 386 lit. h) din HOT RÂREA GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 1114 din 9 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Codului vamal al României, se prevede:
„Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 25.000.000 lei
la 75.000.000 lei urm toarele fapte:
... h) neîndeplinirea obliga iei de a declara autorit ii vamale modificarea
destina iei bunurilor fa de scopul declarat la plasarea m rfurilor sub un
anume regim;”
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Controlul la SC X SA s-a efectuat în baza LEGII Nr. 86 din 10
aprilie 2006 privind Codul vamal al României, care la CAP. 6 Controlul ulterior al
declara iilor, art. 100, arat :
„ART. 100
(1) Autoritatea vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioad de 5 ani de la acordarea liberului de vam , s
modifice declara ia vamal .
(2) În cadrul termenului prev zut la alin. (1), autoritatea vamal verific
orice documente, registre i eviden e referitoare la m rfurile v muite sau
la opera iunile comerciale ulterioare în leg tur cu aceste m rfuri.
Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric rei alte persoane
interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în
opera iunile men ionate sau al oric rei alte persoane care se afl în
posesia acestor acte ori de ine informa ii în leg tur cu acestea. De
asemenea, poate fi f cut i controlul fizic al m rfurilor, dac acestea mai
exist .
(3) Când dup reverificarea declara iei sau dup controlul ulterior
rezult c dispozi iile care reglementeaz regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa ii inexacte sau incomplete, autoritatea
vamal ia m suri pentru regularizarea situa iei, inând seama de noile
elemente de care dispune.
(5) În cazul în care se constat c a luat na tere o datorie vamal sau c
au fost sume pl tite în plus, autoritatea vamal ia m suri pentru încasarea
diferen elor în minus sau rambursarea sumelor pl tite în plus, cu
respectarea dispozi iilor legale.
(6) În cadrul controlului ulterior al declara iilor, autoritatea vamal
stabile te potrivit alin. (3) i diferen ele în plus sau în minus privind alte
taxe i impozite datorate statului în cadrul opera iunilor vamale, luând
m suri pentru încasarea diferen elor în minus constatate. Diferen ele în
plus privind aceste taxe i impozite se restituie potrivit normelor legale
care le reglementeaz .
(7) Când înc lcarea reglement rilor vamale constituie, dup caz,
contraven ie sau infrac iune, autoritatea vamal este obligat s aplice
sanc iunile contraven ionale sau s sesizeze organele de urm rire penal .
(8) Declara ia vamal acceptat
i înregistrat , precum i documentul
prev zut la alin. (4) constituie titlu de crean .”
Ori, coroborând aceste prevederi legale cu prevederile art. 13 i
art. 23 din ORDONAN
Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contraven iilor, care arat :
10

„ ART. 13 (1) Aplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale se prescrie în
termen de 6 luni de la data s vâr irii faptei.
ART. 23 (1) În cazul în care prin s vâr irea contraven iei s-a cauzat o
pagub
i exist tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicit s
aplice sanc iunea stabile te i desp gubirea, cu acordul expres al
persoanei v t mate, f când men iunea corespunz toare în procesulverbal.”,
se poate concluziona c :
- societatea nu mai putea fi sanc ionat pentru contraven ia prev zut la
art. 386 lit. h) din Regulamentul privind aplicarea Codului Vamal al
României aprobat prin HG 1114 / 2001, întrucât au trecut mai mult de 6
luni de la data s vâr irii acesteia;
- stabilirea în sarcina petentei a diferen elor de drepturi vamale - taxa pe
valoarea ad ugat în sum de 155.472 lei, reprezint crean e stabilite
conform prevederile Legii nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al României
i a HOT RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1114 din 9 noiembrie
2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României, i nu o alt sanc iune (desp gubire) aplicat petentei, c reia
s -I fie aplicabile prevederile ORDONAN EI Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind
regimul juridic al contraven iilor.
de cele prezentate mai sus, pentru
În consecin , fa
diferen ele de drepturi vamale - taxa pe valoarea ad ugat - în sum de ...
lei, contesta ia va fi respins ca neîntemeiat .
III.2 Referitor la cap tul de cerere privind suma de ... lei
reprezentând:
... lei – dobânzi i major ri de întârziere aferente TVA;
... lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
cauza supus solu ion rii este dac petenta datoreaz bugetului de stat
accesorii aferente TVA, în condi iile în care prin contesta ia formulat
petenta nu a adus nici un argument în sus inerea acestui cap t de cerere
i nu a prezentat motivele de drept i dovezile pe care î i întemeiaz
contesta ia.
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Cu privire la aceast sume stabilite ca datorate, SC X SA
arat motivele de fapt i de drept pe care î i întemeiaz contesta ia.

nu

În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la art. 206
alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ ART. 206 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
nr. 519 din
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se prevede c :
„2.4. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a
contestat actul administrativ fiscal respectiv.”

În mod legal, organele vamale au procedat la calculul
dobânzilor, major rilor de întârziere i a penalit iilor pentru nevirarea la termen
a TVA, astfel:
- Calculul dobânzilor i major rilor de întârziere s-a f cut în
conformitate cu art.115 din Codul de Procedur Fiscal , aprobat prin Legea 174 /
2004, respectiv Legea 210 / 2005, H.G. 67/2004 i H.G. 784/2005, cu procentele
aferente pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile i major rilor de întârziere la
diferen ele de drepturi vamale (TVA) fiind în cuantum de ... lei.
- Calculul penalit ilor de întârziere s-a f cut în conformitate cu
art. 114 i art. 120 din O.G. 92/2003, republicat privind Codul de Procedur
Fiscal , aprobat prin Legea 174 / 2004 i Legea 210/2005, penalit ile de
întârziere la diferen ele de drepturi vamale (TVA) fiind în cuantum de ... lei.
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Având în vedere cele de mai sus, faptul c SC X SA nu invoc
prevederile legale în spe , nu aduce argumente referitoare la baza de calcul a
dobânzilor i penalit ilor de întârziere, cota de dobânzi i penalit i aplicat ,
data de la care au fost calculate dobânzile i penalit ile, însumarea produselor
dintre baza de calcul a dobânzilor i penalit ilor, num rul de zile de întârziere i
cota de dobânzi sau penalit i aplicat , i inând cont de faptul c stabilirea de
dobânzi i penalit i de întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu
debitul, organele de solu ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la
motivele prin care aceasta în elege s combat m surile controlului.
Pe cale de consecin , inând cont de faptul c stabilirea de
dobânzi i penalit i de întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale »
contesta ia va fi respins ca neîntemeiat i nemotivat pentru suma de ...
lei reprezentând:
... lei – dobânzi i major ri de întârziere aferente TVA;
... lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
Fa de cele ar tate i în temeiul LEGII Nr. 133 din 20 iulie 1999
privind stimularea întreprinz torilor priva i pentru înfiin area i dezvoltarea
întreprinderilor mici i mijlocii, Legii nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al
României, a HOT RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1114 din 9 noiembrie
2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României, a ORDINULUI AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE
FISCAL nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedur
fiscal , republicat ,
art. 214, art.215 din ORDONAN A
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de
procedur fiscal , Republicat , se
DECIDE:
Art. 1 – Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat
de SC X SA pentru diferen ele de drepturi vamale - taxa pe valoarea
ad ugat - în sum de ... lei.
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Art. 2 – Respingerea ca neîntemeiat
i nemotivat a
contesta iei formulat de SC X SA pentru suma de ... lei reprezentând:
... lei – dobânzi i major ri de întârziere aferente TVA;
... lei – penalit i de întârziere aferente TVA.
Prezenta
decizie
poate fi
atacat la
Tribunalul
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform
prevederilor legale în vigoare .
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