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O societate comerciala a realizat operatiuni de import - sleburi de otel din Algeria in
perioada august-octombrie 2002 . Ulterior, autoritatea vamala a efectuat un control ce a avut
ca obiect verificarea operatiunilor vamale indeplinite cu ocazia importurilor de sleburi de otel
din Algeria . In urma controlului efectuat, organele de control au stabilit ca petenta nu  a
indeplinit formalitatile vamale aferente importurilor mentionate mai sus si in consecinta, nu a
platit drepturile de import aferente, in speta, comisionul vamal.

Prin contestatia formulata, petenta aduce in sprijinul motivatiilor sale copiile dupa
documentele  de plata.

In referatul cu propuneri de solutionare  a contestatiei, semnat de conducatorul
organului care a incheiat actele atacate,  se specifica  faptul ca platile  efectuate catre Biroul
Vamal , mentionate de catre agentul economic, au fost utilizate la acoperirea obligatiilor
vamale datorate pentru alte operatiuni de import. Organele vamale nu detaliaza  afirmatia
prin care platile efectuate in depozitul Biroului Vamal de catre agentul econoimc ar fi fost
utilizate pentru acoperirea obligatiilor vamale datorate pentru alte operatiuni de import si
anume, nu prezinta o situatie clara a acestor plati, respectiv caror importuri le sunt aferente.

Cauza supusa solutionarii este daca petenta datoreaza drepturile de import
aferente, in conditiile in care prezinta copii dupa documentele de plata.

Fata de cele prezentate mai sus, intrucat organul de solutionare a contestatiilor nu
are suficiente date care sa  probeze realitatea destinatiei platilor efectuate de catre petenta,
invocate in apararea sa, in conformitate cu art. 185 (3) din OG 92/2003, republicata, privind
Codul de procedura fiscala, care stipuleaza: „ Prin decizie se poate desfiinta total sau partial
actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ
fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare”, se desfiinteaza
actele constatatoare si procesele verbale intocmite de biroul vamal, urmand sa se intocmeasca
un nou act constatator, iar reverificarea agentului economic sa se realizeze pe aceeasi
perioada  si pentru aceeasi datorie vamala .


