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DECIZIA NR. 44/2007

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ..., prin adresa
nr. ... din data de ... inregistrata la D.G.F.P. ... sub nr. ... din data de ...,
asupra contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L. cu sediul in ..., str. ... , nr.
..., jud. ..., inregistrata la O.R.C. ... sub nr. ..., avand codul unic de
inregistrare ..., fiind reprezentata de ... in calitate de asociat.

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei pentru regularizarea
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
.../..., intocmita de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni
Vamale ..., pentru suma totala de... lei, reprezentand obligatii fiscale.

Contestatia a fost formulata in termen legal prevazut de art. 207
alin. 1 din O.G. nr.92/2003, republicata, poarta semnatura titularului
dreptului procesual, precum si stampila societatii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
205, 206, 207, 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice ...
este competenta sa solutioneze contestatia formulata de S.C. ... S.R.L.
din ....

I. Petentul contesta obligatiile fiscale in suma totala de ... lei
stabilite de plata prin decizia .../... din urmatoarele motive:

- cele stabilite prin cele doua acte nu corespund realitatii, deoarece
asa cum rezulta din documentele inaintate s-a probat ca declaratia
vamala este reala;

- s-a depus factura proforma din ... din care rezulta pretul
produselor supuse controlului, declaratia de plata externa din ..., copia
swift message..., extras cont Banc Post ... din ..., jurnalul pentru vanzari
... - ..., copia avizului de expeditie si copia NIR catre cinci magazine
proprii, raportul de casa de marcat fiscala, acte din care rezulta ca
valoarea declarata este cea reala.

Fata de cele prezentate petenta solicita admiterea contestatiei si
pe cale de consecinta anularea Deciziei nr. .../....



II. Prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .../... incheiata de Directia
Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale ... - Directia Judeteana
pentru Accize si Operatiuni Vamale ..., s-au stabilit de plata obligatii
fiscale in suma de ... lei.

Prin referatul privind solutionarea contestatiei depusa de S.C. ...
S.R.L. din ..., intocmit de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale ..., se propune respingerea contestatiei si mentinerea debitului
de ... lei, intrucat petenta nu aduce informatii sau documente noi in
sustinerea acesteia.

Totodata se mentioneaza ca nu s-a facut sesizare penala.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa
analizeze daca suma totala de ... lei, reprezentand obligatii fiscale
stabilite de plata prin decizia nr. .../..., este legal datorata.

In fapt, societatea comerciala ... S.R.L. din ... a depus DVI nr. .../...
in vederea importului unor prosoape plusate bumbac din ... conform
facturii externe nr. .../... emisa de furnizorul .....

In urma controlului documentar si fizic, comparand valoarea
declarata in vama cu baza de date statistica a autoritatii vamale s-a
dispus amanarea determinarii definitive a valorii in vama si instituirea
unei garantii de ... lei, conform Dispozitiei de amanare a determinarii
definitive a valorii in vama nr. .../....

Din analiza documentelor depuse de societate cu adresele nr. .../...
si .../..., organele de control ale D.J.A.O.V ... au stabilit ca  nu sunt date
suficiente pentru determinarea cu titlu definitiv a valorii in vama, intrucat
in contractul prezentat nu sunt stipulate clar drepturile si obligatiile
partilor, iar in declaratia de plata externa natura tranzactiei este plata in
avans, data livrarii fiind ... fata de termenul de livrare prevazut in
contractul nr. .../... in baza caruia s-a facut importul cu DVI nr. .../....

In urma constatarilor D.J.A.O.V. ... a intocmit decizia nr. .../...,
stabilind de plata in sarcina petentului suma de ... lei, reprezentand
obligatii fiscale, intrucat s-a considerat ca valoarea declarata conform
DVI .../..., pentru prosoape din bumbac, cod tarifar nr. ..., nu este probata
de documente concludente.

In drept, petentul nu a respectat prevederile urmatoarelor articole:
Art. 2, art. 3 alin. 1, art. 4 si art. 6 din H.G. nr. 973/2006 privind

procedura aplicabil� în cazurile în care este necesar� o amânare a



determin�rii definitive a valorii în vam�, cu modificarile ulterioare, care
stipuleaza:

Art. 2 - "(1) În cazul în care s-a procedat la amânarea determin�rii
definitive a valorii în vam�, importatorul poate ridica m�rfurile din vam�,
cu condi�ia s� furnizeze autorit��ii vamale o garan�ie suficient� care s�
asigure încasarea drepturilor de import �i a altor taxe �i impozite
datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera�iunilor vamale,
corespunz�toare m�rfurilor respective.

(2) În situa�ia prev�zut� la alin. (1), drepturile de import �i alte taxe
�i impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera�iunilor vamale,
calculate pe baza valorii în vam� declarate de importator, se încaseaz�
�i se vireaz� la bugetul de stat, iar garan�ia determinat� potrivit
prevederilor prezentei hot�râri se constituie la biroul vamal la care se
efectueaz� formalit��ile de punere în liber� circula�ie, înainte de
acordarea liberului de vam�."

Art. 3 - "(1) În în�elesul prezentei hot�râri, termenul garan�ie
suficient� reprezint� cuantumul drepturilor de import �i al altor taxe �i
impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera�iunilor vamale,
calculate pe baza valorii în vam� determinate de biroul vamal cu titlu
provizoriu, din care se deduc drepturile de import �i alte taxe �i impozite
datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera�iunilor vamale, calculate
pe baza valorii în vam� declarate de importator �i virate la bugetul de
stat."

Art. 4 - "(2) În situa�ia în care biroul vamal constat� necesitatea
prezent�rii de c�tre importator a unor documente �i justific�ri
suplimentare despre care consider� c� se afl� în posesia importatorului
sau c� importatorul are calitatea de a intra în posesia acestora, le
solicit� acestuia în scris, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10
zile de la data primirii documentelor potrivit alin. (1). În acest caz,
importatorul are obliga�ia de a prezenta documentele �i justific�rile în
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, în condi�iile legii, a solicit�rii
biroului vamal, situa�ie în care termenul pentru luarea deciziei privind
determinarea cu titlu definitiv a valorii în vam� curge de la data primirii
oficiale a acestor documente sau justific�ri.[...]"

Art. 6 - "(1) Decizia privind determinarea definitiv� a valorii în vam�
este luat� de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control
al valorii în vam�, care stabile�te disponibilizarea sau încasarea, în
totalitate ori în parte, a garan�iei constituite potrivit art. 5 �i cuprinde
descrierea detaliat� a motivelor ce au stat la baza m�surii. Pe baza
acestui proces-verbal de control al valorii în vam� se emite decizia
pentru regularizarea situa�iei, care reprezint� titlu de crean��.

(2) Decizia pentru regularizarea situa�iei se comunic�
importatorului împreun� cu procesul-verbal de control al valorii în vam�,



în cadrul termenelor prev�zute pentru luarea deciziei finale privind
determinarea valorii în vam�. Dac� prin decizia pentru regularizarea
situa�iei se stabile�te încasarea în totalitate sau în parte a garan�iei �i
aceasta a fost constituit� printr-o scrisoare de garan�ie bancar�, decizia
se comunic� cu cel pu�in 15 zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a garan�iei. Împotriva deciziei pentru regularizarea situa�iei se
poate formula contesta�ie potrivit prevederilor titlului IX "Solu�ionarea
contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale" din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare."

Art. 57 alin. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al
Romaniei, care prevede:

"(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea m�rfii,
importatorul nu prezint� documente concludente privind determinarea
valorii în vam�, autoritatea vamal� procedeaz� la executarea garan�iei,
opera�iunea de plasare a m�rfurilor sub un regim vamal fiind considerat�
încheiat�."

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii si in
temeiul art. 2, art. 3 alin. 1, art. 4 si art. 6 din H.G. nr. 973/2006 privind
procedura aplicabil� în cazurile în care este necesar� o amânare a
determin�rii definitive a valorii în vam�, cu modificarile ulterioare si art.
57 alin. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei
coroborate cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E

1. Respingerea contestatiei nr. ... din data de ..., formulata de
formulata de S.C. ... S.R.L. ... pentru suma totala de ... lei, reprezentand
obligatii fiscale.

2. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicata si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacata in termen
de 6 (sase) luni de la data primirii, la instanta de contencios administrativ
competenta din cadrul Tribunalului...

     DIRECTOR  EXECUTIV,


