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                                         DECIZIA  nr.552/2010/2011 

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], prin adresa
nr......./20.12.2010, [nregistrat` sub nr...../21.12.2010, asupra contesta\iei
formulate de S.C. ...... S.R.L. din loc. ......., jud. Mure], [mpotriva Deciziei
pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr........../16.11.2010, comunicat` la data de 18.11.2010 potrivit
confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei.

Prin adresa [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr........./17.02.2011, iar la D.G.F.P. Mure] sub
nr......../24.02.2011,........ [n calitate de administrator judiciar desemnat pentru
S.C........ S.R.L. din loc........., jud. Mure], a comunicat faptul c` []i [nsu]e]te
contesta\ia formulat` de S.C. ....... S.R.L. din loc. ...., jud. Mure], [mpotriva
Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr......../16.11.2010.

Contesta\ia, [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr../14.12.2010, a fost depus` [n termenul legal
prev`zut la art.207 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedur̀ fiscal̀ , republicat`.

Suma contestat` este de ....... lei compus` din:
-   ...... lei reprezent@nd accize;
-   ...... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
-   ..... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ....... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe

valoarea ad`ugat`.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,

art.206 ]i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003,
republicat`, Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure], prin Biroul
Solu\ionare Contesta\ii, este legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.

A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr........../14.12.2010 petenta invoc` urmãtoarele:

- singurii vinova\i de existen\a obliga\iilor vamale suplimentare sunt
reprezentan\ii organului vamal care, la momentul [ncheierii opera\iunii de import
nu au cunoscut prevederile legale [n materie;
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- "dup` 4 ani de la scaden\a acestor obliga\ii vamale suplimentare,
nu i se poate repro]a subscrisei faptul c` ar fi dat o declara\ie vamal` fals`.
Rug`m a se observa faptul c` declara\ia vamal` a fost ]i este conform` cu
realitatea, [ns` inspectorii vamali care la data de ... au calculat obliga\iile vamale
aferente acesteia, nu au aplicat normele legale incidente la acel moment - [n spe\`
dispozi\iile privind cursul valutar, cel referitor la accize ]i TVA";

- dac` societatea ar fi depus o declara\ie vamal` fals`, [n baza c`reia
s-ar fi calculat obliga\ii vamale eronate, [ntr-adev`r culpa ar fi r`mas [n sarcina
sa;

- calcularea unor penalit`\i de [nt@rziere (de la data de ...) aferente
unor obliga\ii vamale despre care societatea nu a avut cuno]tin\` p@n` la data
comunic`rii deciziei atacate (...), reprezint` un abuz din partea organelor de
control;

- pentru a solicita penalit`\i de [nt@rziere unei persoane [nseamn` ca,
persoana [n cauz`, cunosc@nd c` are de plat` o sum` de bani ajuns` la scaden\`,
nu []i [ndepline]te culpabil aceast` obliga\ie;

- av@nd [n vedere prevederile pct.86 din Normele metodologice de
aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr.44/2004,
obligarea societ`\ii la plata taxei pe valoarea ad`ugat` este nelegal`.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul vamal
ulterior efectuat de organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene pentru Accize
]i Opera\iuni Vamale Mure] la S.C. ....... S.R.L. din loc. ........., jud. Mure], [n
urma c`ruia a fost [ntocmit` Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr......./16.11.2010, au fost
stabilite obliga\ii de plat` suplimentare [n sum` total` de ......... lei (........... lei
reprezent@nd accize + ........ lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum
]i obliga\ii fiscale accesorii [n sum` total` de ....... lei (..... lei aferente accizelor +
....... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de inspec\ie fiscal`,
motivele invocate de petent`, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i
actele normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

{n fapt, [n baza contractului de leasing extern nr............/2005, S.C.
.......... S.R.L. a introdus [n \ar`, [n regim de admitere temporar` cu exonerare
total` de la plata drepturilor de import, un autoturism marca ..., pentru care a
depus la Direc\ia Jude\ean` de Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] declara\ia
vamal` [nregistrat` sub nr.I ..........02.2005. Potrivit facturii proforme
nr......./2005, valoarea de intrare a bunului importat este de ...... euro, curs de
schimb 1 euro=........ lei.

{n data de ..., ca urmare a emiterii facturii externe nr......./12.04.2007
[n valoare de .......... euro reprezent@nd valoare rezidual`, S.C. ....... S.R.L. a
depus declara\ia vamal` de import nr...........19.04.2007, cursul de schimb luat [n
considerare la determinarea valorii [n vama a bunului pus [n liber` circula\ie
fiind 1 euro=........ lei.

La controlul vamal ulterior privind modalitatea de derulare a
opera\iunilor de admitere temporar` cu exonerare total` de la plata drepturilor de
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import ini\iate de S.C. ......... S.R.L. [n baza unor contracte de leasing, care au
avut termene de [ncheiere [n perioada 2007 - 2010, organele vamale au constatat
nerespectarea ]i neaplicarea corect` de c`tre societate a prevederilor pct.4
alin.(16) din Anexa V la Tratatul privind aderarea Rom@niei la Uniunea
European` ratificat prin Legea nr.157/2005, "Procedurile care reglementează
admiterea temporară stabilite în articolele 84 - 90 şi 137 - 144 din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 553 - 584 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93, [n sensul c` la depunerea declara\iei vamale de punere [n liber`
circula\ie a m`rfurilor nr......./19.04.2007 nu au fost calculate accizele [n procent
de 1,5% ([n vigoare la momentul plas`rii m`rfurilor sub regim vamal) iar cursul
de schimb utilizat nu este cel de la data depunerii declara\iei vamale, rezult@nd
astfel o diferen\` de [ncasat [n sum` de ....... lei (....... lei reprezent@nd accize +
....... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, la Titlul VI "Integrarea euroatlantică", art.148 "Integrarea
în Uniunea Europeană" alin.(2) din Constitu\ia Rom@niei, se prevede: "Ca
urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene,
precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate
faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului
de aderare".

Prin urmare, odat` cu aderarea Rom@niei la Uniunea European` la
data de 01.01.2007, \ara noastr` a adoptat prevederile legisla\iei europene [n
domeniul taxelor vamale, a]a cum sunt acestea men\ionate [n Tratatul privind
aderarea Rom@niei la Uniunea European` ratificat prin Legea nr.157/2005,
prevederile acestora fiind de imediat` aplicare.

Potrivit punctului 4 alin.(16) din Anexa V la Tratatul privind
aderarea Rom@niei la Uniunea European` ratificat prin Legea nr.157/2005,
"Procedurile care reglementează admiterea temporară stabilite în articolele 84 -
90 şi 137 - 144 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi
553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu
respectarea următoarelor dispoziŃii speciale:
    - în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determină pe baza
naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităŃii, a valorii în vamă
şi a originii mărfurilor de import la data plasării lor sub acest regim vamal, iar
declaraŃia de plasare a mărfurilor sub acest regim vamal a fost acceptată înainte
de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaŃia aplicabilă în noul stat
membru interesat înainte de data aderării".

La pct.1 din Anexa nr.1 "Măsuri unitare de aplicare a
reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi
accizelor datorate în vamă în cazul operaŃiunilor de leasing aflate în derulare la
data aderării", aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.84/2007, se
prevede:

"1. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de
leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) şi (2) din OrdonanŃa Guvernului nr.
51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează:
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    1.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se
întocmesc formalităŃile prevăzute pentru încheierea operaŃiunilor din punct de
vedere vamal.
    1.2. La punerea în liberă circulaŃie nu se datorează taxe vamale şi
nici dobânzi compensatorii, cu condiŃia prezentării unei dovezi privind statutul
comunitar al mărfurilor.
    1.3. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de
leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 51/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art.
161^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal şi prevederile pct. 86 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de leasing
efectuate conform art. 27 alin. (2) din ordonanŃa menŃionată mai sus, taxa pe
valoarea adăugată se calculează conform prevederilor art. 161 alin. (16) din
Codul fiscal, respectiv conform reglementărilor în vigoare la data intrării în
vigoare a contractului.
    1.4. Se datorează accize conform art. 221^1 din Codul fiscal".

La art. 221^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se prevede:

"Derogare pentru autoturisme
    Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru autoturismele şi
alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de
leasing, iniŃiate înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentului titlu,
şi a căror încheiere se va realiza după această dată, se vor datora bugetului de stat
sumele calculate în funcŃie de nivelul accizelor în vigoare la momentul iniŃierii
contractului de leasing".

{n aplicarea acestor prevederi ]i ca urmare a informa\iilor
suplimentare ob\inute [n timpul ]edin\elor organizate de Comisia European`-
D.G TAXUD-, Autoritatea Na\ional` a V`milor, prin adresa nr....../06.08.2007, a
facut o serie de preciz`ri referitoare la [ncheierea opera\iunilor suspensive
[ncepute [nainte de data ader`rii, astfel:

"Principiile con\inute [n Anexa V pct.4 din Tratatul de Aderare a
Rom@niei ]i Bulgariei la Uniunea European`, precum ]i cele din documentul D.G
TAXUD nr.1661/2008 stabilesc c` depozitul temporar ]i regimurile vamale
men\ionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE)
nr.2913/92 al Consiliului [ncepute ]i neterminate trebuie s` se [ncheie conform
legislatiei comunitare. [...]

2. Pentru regimurile de perfec\ioare activ` ]i admitere temporar` se
aplic` urmatoarele prevederi:

a) La punerea [n liber` circula\ie se datoreaz` taxe vamale ]i
dob@nzi compensatorii; TVA se datoreaz` ]i se pl`te]te de titularul opera\iunii
conform art.153 pct.(3) - (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

b) Cuantumul datoriei vamale se determin` pe baza naturii
m`rfurilor de import, a clasific`rii lor tarifare (inclusiv nivelul taxei vamale) a
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valorii [n vam`, originii ]i cantit`\ii la momentul l`s`rii lor sub regim, conform
Actului de Aderare - Anexa V 4 Uniunea Vamal`, pct. 15 si 16. [... ]

e) Cursul de schimb valutar pentru transformarea [n lei a valorii [n
vam` a m`rfurilor puse [n liber` circula\ie este cel valabil la data [nregistr`rii
declara\iei de plasare a acestor m`rfuri sub regim. [...]

6. Av@nd [n vedere cele de mai sus ]i [n aplicarea prevederilor art.78
din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992, autoritatea vamal` poate modifica
declara\ia vamal` dup` acordarea liberului de vam` pentru m`rfuri. Astfel, [n
situa\ia [n care la nivelul birourilor vamale se constat` ca au fost [nregistrate
declara\ii de punere [n liber` circula\ie pentru m`rfurile plasate sub regimuri
vamale suspensive ini\iate [nainte de data ader`rii ]i care se [ncheie dup` aceast`
dat` pe baza unor elemente care contravin celor de mai sus, ve\i lua m`surile
necesare pentru regularizarea situa\iei".

La art.4 alin.(17) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar, este definit` declara\ia vamal`, astfel:
"reprezint ă documentul în care o persoană indică în forma şi modalitatea
prevăzută, dorinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal";

La art.64 din acela]i act normativ se prevede "1. În conformitate cu
art.5, o declaraŃie vamală poate fi făcută de orice persoană care este în măsură să
prezinte mărfurile respective sau poate împuternici pe cineva să le prezinte
autorităŃii vamale competente, împreună cu toate documentele solicitate pentru
aplicarea reglementărilor cu privire la regimul vamal pentru care se declară
mărfurile";

Art.199 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 privind dispozi\iile
de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, prevede c`: "Fără a se aduce atingere eventualei
aplicări a dispoziŃiilor penale, depunerea la biroul vamal a unei declaraŃii
semnate de către declarant sau reprezentantul acestuia îl obligă pe acesta
ca, în conformitate cu dispoziŃiile în vigoare, să răspundă de:

- corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie;
- autenticitatea documentelor anexate
şi de
- respectarea tuturor obligaŃiilor ce decurg din plasarea

respectivelor mărfuri sub regimul avut în vedere".
Astfel, declara\ia vamal` este un act cu caracter public, prin care o

persoană manifestă, în formele şi modalităŃile prevăzute în reglementările
vamale, voinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal.

Av@nd [n vedere temeiul legal anterior citat se re\ine c` prin
depunerea la autoritatea vamal` a declara\iei vamale de punere [n liber`
circula\ie a m`rfurilor nr......../19.04.2007, societatea ]i-a luat angajamentul ]i
r`spunderea [n ceea ce prive]te corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie.

Prin urmare, nu poate fi re\inut` la solu\ionarea favorabil` a
contesta\iei sus\inerea petentei potrivit c`reia singurii vinova\i de existen\a
obliga\iilor vamale suplimentare sunt reprezentan\ii organului vamal care, la
momentul [ncheierii opera\iunii de import nu au cunoscut prevederile legale [n
materie.
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Potrivit art.78 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, se prevede: "1. AutorităŃile vamale, din oficiu sau la
cererea declarantului, pot modifica declaraŃia după acordarea liberului de vamă
pentru mărfuri.
    2. AutorităŃile vamale, după acordarea liberului de vamă şi pentru a
se convinge de acurateŃea datelor cuprinse în declaraŃie, pot controla
documentele comerciale şi datele referitoare la operaŃiunile de import sau export,
cu privire la mărfurile în cauză sau la operaŃiunile comerciale ulterioare în
legătură cu aceste mărfuri. Asemenea controale pot fi efectuate la sediul
declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de
vedere profesional de operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte persoane aflată
în posesia documentului şi a datelor menŃionate în scopuri comerciale. Aceste
autorităŃi pot verifica, de asemenea, mărfurile, când este încă posibil ca ele să fie
prezentate.
    3. Atunci când revizuirea unei declaraŃii sau un control ulterior
indică faptul că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informaŃii incomplete sau incorecte, autorităŃile vamale, în
conformitate cu dispoziŃiile prevăzute, trebuie să ia măsurile necesare pentru
reglementarea situaŃiei, Ńinând seama de orice informaŃie nouă de care dispun".

Acelea]i prevederi sunt re\inute ]i la art.100 din Legea nr.86/2006
privind Codul vamal al României, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
potrivit c`ruia:

"(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să
modifice declaraŃia vamală.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală
verifică orice documente, registre şi evidenŃe referitoare la mărfurile vămuite sau
la operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se
poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau
indirect din punct de vedere profesional în operaŃiunile menŃionate sau al oricărei
alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deŃine informaŃii în legătură
cu acestea. De asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă
acestea mai există.
    (3) Când după reverificarea declaraŃiei sau după controlul ulterior
rezultă că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informaŃii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia
măsuri pentru regularizarea situaŃiei, Ńinând seama de noile elemente de care
dispune.

Potrivit art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire
a Codului Vamal Comunitar,

(1) O datorie vamalã la import poate sã ia na]tere prin:
(a) punerea în liberã circula\ie a mãrfurilor supuse drepturilor de

import
sau
(b) plasarea unor astfel de mãrfuri sub regimul de admitere

temporarã cu exonerare par\ialã de drepturi de import.
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(2) O datorie vamalã se na]te în momentul acceptãrii declara\iei
vamale în cauzã.

(3) Debitorul vamal este declarantul. În situa\ia unei reprezentãri
indirecte, persoana în numele cãreia se face declara\ia vamalã este, de asemenea,
debitor vamal.

Atunci când se întocme]te o declara\ie vamalã privind unul dintre
regimurile men\ionate la alineatul (1) pe baza informa\iilor care conduc la faptul
cã toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele
care au oferit informa\iile necesare la întocmirea declara\iei ]i care ]tiau sau care
ar fi trebuit sã ]tie în mod normal cã aceste informa\ii erau false pot fi
considerate, de asemenea, debitori vamali în conformitate cu dispozi\iile
na\ionale în vigoare".

Legisla\ia comunitar` precizeaz` pentru regimul de admitere
temporara la art.144 din Regulamentul CEE nr.2913/1992 urm`toarele:

"Atunci c@nd se na]te o datorie vamal` pentru m`rfuri de import,
valoarea unei astfel de datorii se stabile]te pe baza elementelor de taxare
corespunz`toare pentru m`rfurile respective la momentul aprob`rii declara\iei de
plasare a m`rfurilor sub regimul de admitere temporar`".

Din coroborarea textelor de lege anterior citate, se re\ine c`,
legiuitorul a prev`zut c` la controlul ulterior se vor verifica orice registre,
eviden\e ]i [nscrisuri referitoare la m`rfurile v`muite, sau documente ce con\in
informa\ii [n leg`tur` cu acestea, put@nd fi f`cut ]i controlul fizic al m`rfurilor ]i
dac`, dup` reverificare sau dup` control ulterior, rezult` c` dispozi\iile care
reglementeaz` regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor date
inexacte, atunci autoritatea vamal` ia m`suri pentru regularizarea situa\iei, \in@nd
seama de noile elemente de care dispune.

Prin urmare, nu poate fi re\inut` la solu\ionarea favorabil` a
contesta\iei nici sus\inerea petentei potrivit c`reia "dup` 4 ani de la scaden\a
acestor obliga\ii vamale suplimentare, nu i se poate repro]a subscrisei faptul c`
ar fi dat o declara\ie vamal` fals`. Rug`m a se observa faptul c` declara\ia
vamal` a fost ]i este conform` cu realitatea, [ns` inspectorii vamali care la data
de ... au calculat obliga\iile vamale aferente acesteia, nu au aplicat normele legale
incidente la acel moment - [n spe\` dispozi\iile privind cursul valutar, cel
referitor la accize ]i TVA".

{n ceea ce prive]te sus\inerea petentei referitoare la faptul c` potrivit
prevederilor pct.86 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal, aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr.44/2004, obligarea
societ`\ii la plata TVA este nelegal`, se re\ine faptul c`:

la pct.86 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal, aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr.44/2004, cu
modific`rile ]i completar`ile ulterioare, se prev`d urm`toarele:

 "(1) În sensul art. 161^1 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, suma taxei
datorate la import este nesemnificativă dacă este mai mică de .... de lei.
     (2) În aplicarea art. 161^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal nu există
niciun fapt generator de taxă pe valoarea adăugată şi organele vamale nu vor
percepe plata taxei dacă importatorul face dovada că importul este direct destinat
reexpedierii sau transportului bunurilor către statul membru din care au fost
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exportate şi către persoana care le-a exportat şi, după caz, dovada încheierii unui
contract de transport şi/sau asigurare";

potrivit art. 161^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 

" (3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situaŃiile
menŃionate la alin. (2), nu există niciun fapt generator de taxă dacă:[...]
       b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintă
mijloace de transport şi sunt reexpediate sau transportate către statul membru din
care au fost exportate şi către persoana care le-a exportat; sau
    c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloace
de transport care au fost achiziŃionate sau importate înaintea datei aderării, în
condiŃiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din
teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, şi/sau nu au
beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a
exportului. Această condiŃie se consideră îndeplinită atunci când data primei
utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie
1999 şi suma taxei datorate la import este nesemnificativă, conform prevederilor
din norme";

iar, societatea nu se reg`se]te [n niciuna din aceste situa\ii.
Av@nd [n vedere cele anterior re\inute, precum ]i prevederile legale

incidente cauzei se re\ine c`, [n mod corect organele vamale au stabilit [n sarcina
petentei diferen\e de drepturi vamale const@nd [n accize [n sum` de ..... lei ]i tax`
pe valoarea ad`ugat` [n sum` de ........ lei, utiliz@nd la calcul acestora cursul de
schimb [n vigoare la momentul plas`rii autoturismului sub regim suspensiv. 

{n ceea ce prive]te major`rile de [nt@rziere stabilite prin Decizia
pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr......./16.11.2010, acestea reprezint` m`sur` accesorie [n raport
cu debitul. 

Deoarece [n sarcina petentei a fost re\inut ca datorat debitul [n sum`
total` de ........ lei reprezent@nd diferen\e de drepturi vamale, aceasta datoreaz` ]i
major`rile de [nt@rziere [n sum` total` de .... lei (... lei aferente accizelor + .......
lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

Se re\ine c` organele vamale au calculat major`rile de [nt@rziere
aferente datoriei vamale, [n conformitate cu dispozi\iile actelor normative care
reglementeaz` calculul de accesorii, respectiv art.119 din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, care precizeaz`:

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. [...]".

precum ]i art.120 "Majorãri de întârziere" alin.(1) ]i (7) din acela]i
act normativ care prevede:
   "(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.

[...]
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(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale".

Potrivit art.201 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire
a Codului Vamal Comunitar, data na]terii datoriei vamale este data la care S.C.
....... S.R.L. a [nregistrat declara\ia vamal` de punere [n liber` circula\ie nr......,
respectiv 19.04.2007.

Prin urmare, [n mod corect organele vamale au stabilit [n sarcina
petentei obliga\ii fiscale accesorii [n sum` total` de ..... lei (... lei aferente
accizelor + .... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`),  calculate pe perioada
19.04.2007 - 15.03.2010.

Av@nd [n vedere cele anterior re\inute, precum ]i prevederile legale
incidente cauzei se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia formulat` de S.C. .....
S.R.L., [n ceea ce prive]te suma total` de ........ lei (........ lei reprezent@nd accize
+ ....... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i obliga\ii fiscale
accesorii [n sum` total` de...... lei (....... lei aferente accizelor + ........ lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).   

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` , se

DECIDE

Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. ......
S.R.L. din loc. ........, jud. Mure], prin Administrator judiciar ........ din ........ Bd.
......., nr......, ap.........,

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.

DIRECTOR EXECUTIV ,
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