MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
AGEN IA NATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE „V”
COMPARTIMENTUL SOLU IONARE CONTESTA II

DECIZIA NR . 26/02.10.2007
privind solu ionarea contesta iei formulata de
S.C. „P” S.R.L. „V”
înregistrat la D.G.F.P. „V” sub nr. „c”/28.08.2007
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului „V” a fost sesizat de c tre Direc ia
regional pentru accize si opera iuni vamale „I” - Direc ia jude ean pentru accize i
opera iuni vamale „V” asupra contesta iei formulat de S.C. „P” S.R.L. „V” împotriva
m surilor dispuse prin Decizia „di”/27.07.2007 privind regularizarea situa iei referitoare la
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal întocmit in baza procesului verbal de
control nr. „pi”/23.07.2007.
S.C. „P” S.R.L. „V” contest obliga ii vamale in sum de „S” lei reprezentând
penalit i de întârziere calculate de c tre organele vamale pentru obliga iile vamale
aferente declara iilor vamale nr.: 3…,3.. din 18.04.2007, 4.., 4.., 4, 4.., 4.., 4.., 4.., 4.., 4.. din
04.05.2007, 4.., 4.. din 10.05.2007, 4.., 4.., 4.. din 15.05.2007, 4.. din 17.05.2007, 5.., 5..
din 22.05.2007, 5.. din 25.05.2007, 5.. din 30.05.2007, 5…, 5.. din 06.06.2007, 6…, 6.. din
02.06.2007, 5. din 21.06.2007, 6.. din 25.06.2007, prin Decizia nr. „di”/27.07.2007 pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal, emis de
organele de control vamal din cadrul D.R.A.O.V „I” - D.J.A.O.V. „V”.
Decizia nr. „di”/27.07.2007 a fost comunicat S.C. „P” S.R.L. „V”, în data de
02.08.2007, potrivit confirm rii de primire anexate la dosarul cauzei în copie xerox, iar
contesta ia a fost înregistrat la D.J.A.O.V „V” sub nr. „C0”in 21.08.2007 i transmis spre
solu ionare la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului „V” in data de 24.08.2007.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art. 207 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat la data de 31.07.2007.
Constatând îndeplinirea condi iilor impuse de art. 207 i art. 209 (1) a) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat la 31.07.2007, Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului „V”, prin compartimentul Solu ionare Contesta ii, este
competent s se pronun e pe fond asupra contesta iei depus de S.C. „P” S.R.L. „V”.
I. Prin contesta ia formulat , S.C. „P” S.R.L. „V” invoc în sus inerea cauzei
urm toarele argumente:
- Societatea „nu se circumscrie condi iilor prevazute expres de dispozi iile art. 114
din O.G. nr. 92/2003, in sensul ca major rile de intarziere sunt datorate pentru plata cu
intarziere a obligatiior fiscale, situatie de fapt ce nu este aplicabila in cazul de fata, si in
special reprezentantii dumneavoastra au apreciat in mod gresit calitatea persoanei juridice
care a efectuat tranzactia in speta”
- „In fapt, S.C. „P” S.R.L „V” a introdus in tara marfa originara din Turcia, respectiv
tricot folosit ca materie prima la obtinerea unor articole de confectie urmand ca acestea sa
fie livrate intracomunitar, respectiv la sediul societatii franceze al carui reprezentant fiscal
suntem, „CAZ” care este proprietara de drept a marfii importate din Turcia, societate care
are capacitatea si calitatea juridica de a raspunde si acesteia trebuia sa-i fie adresat acel

proces verbal de control, „C A Z” iind cea care in mod legal a achitat cv TVA-ului aferent
importului efectuat prin intermediul reprezentantului fiscal”.
- „ […] autoritatile vamale […] au incadrat acest tip de import ca fiind scutit de TVA
pentru care se solicita garantarea acesteia cu scrisori de garantie bancara, conform art. 1 si
2 din OUG 22/28.03.2007, fiind acordat regim vamal 4200 cod aditional 0A7, ce reprezinta
punerea in consum simultan cu punerea in libera circulatie de mafuri cu scutire de TVA
pentru livrare in alt stat membru”.
Contestatoarea consider neîntemeiat m sura dispus prin procesul verbal de
control, care a stat la baza întocmirii deciziei nr. „di” prin care s-au calculat penalit ile de
întârziere, de a rectifica codul acordat de lucr torii vamali in sensul de a încadra importul
efectuat ca fiind generabil de plata TVA, aceasta gre it interpretare a legii fiind imputabil
celor care au validat declara iile vamale in cauz si nu societa ii, societatea nefiind
proprietarul m rfii importate, nu a întârziat la plata ci ”s-a acordat de BIROUL VAMAL „V”
codul pentru operatiune scutita de TVA si in cazul in care ar exista impunerea unor
eventuale majorari acestea urmeaza a fi achitate de cei vinovati”
Astfel, în finalul contesta iei societatea solicit admiterea, contestatiei încadrarea
opera iunii in conformitate cu prevederile art. 142 al 1 lit. i din Legea nr. 571/2003 si
dispozi iilor sec iunii 2 din OUG 22/2007, s se constate c nu se face vinovat de neplata
TVA in vam , sa se identifice vinov ia persoanelor care au încadrat opera iunea de import
efectuat ca fiind scutit de TVA.
În sus inerea afirma iilor sale societatea depune la dosarul cauzei declara iile
vamale.
II. Prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite
de controlul vamal nr. „di”/23.07.2007 i Procesul Verbal de control nr. „pi”/23.07.2007,
acte încheiate de c tre organul de control din cadrul D.J.A.O.V. „V”, cu ocazia controlului
ulterior al declara iilor vamale nr.: 3…,3.. din 18.04.2007, 4.., 4.., 4, 4.., 4.., 4.., 4.., 4.., 4..
din 04.05.2007, 4.., 4.. din 10.05.2007, 4.., 4.., 4.. din 15.05.2007, 4.. din 17.05.2007, 5..,
5.. din 22.05.2007, 5.. din 25.05.2007, 5.. din 30.05.2007, 5…, 5.. din 06.06.2007, 6…, 6..
din 02.06.2007, 5. din 21.06.2007, 6.. din 25.06.2007, prin care S.C. „P” SRL „V” cod de
identificare fiscal RO6692571 a introdus în România m rfuri de origine Turcia
achizi ionate de firma francez „CAZ” si expediate direct în România, se stabilesc în
sarcina S.C. „P” S.R.L, cod de identificare fiscal RO 669….liga ii vamale in sum de „S”lei
cu titlul de major ri de întârziere la plata TVA in vam ca urmare a modific rii încadr rii în
regimul vamal acordat ini ial.
La introducerea in ar , in baza declara iilor vamale mai sus men ionate, m rfurilor
originare din Turcia achizi ionate de firm francez si expediate direct in România a fost
solicitat de c tre declarantul vamal, regimul vamal 4200 – Punere in consum simultan cu
punerea în liber circula ie de m rfuri cu scutire de TVA pentru livrare in alt stat membru „
cu cod adi ional 0A7.”
În urma reverific rii declara iilor vamale autoritatea vamal a constatat c m rfurile
au fost introduse în ar pentru a fi supuse unor opera iuni de transformare i nu pentru o
livrare intracomunitar in starea ini ial , si ca urmare, s-a schimbat încadrarea de la regimul
4200 cu cod adi ional 0A7 la 4900 cu cod adi ional 0A0, respectiv „punerea în consum de
m rfuri în cadrul schimburilor comerciale între Comunitate i celelalte ri cu care aceasta a
stabilit o uniune vamal , ceea ce presupune încasarea TVA în vam .
Motivul de drept, invocat de organul de control îl constituie prevederile art. „pi” alin 3
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar si art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare.

Prin referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei, organul vamal consider c
m sura de recuperare a drepturilor datorate este perfect legal i trebuie s continue pân
la finalizare.
III. Având în vedere constat rile organelor vamale, motiva iile contestatoarei,
documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în vigoare, se re in
urm toarele:
Referitor la suma de „S”lei, reprezentând major ri de întârziere la plata TVA
cauza supus solu ion rii este dac contestatoarea datoreaz bugetului de stat
aceste obliga ii vamale, în condi iile în care ele s-au constatat la un control ulterior
efectu rii importului m rfurilor si s-au calculat ca m sur accesorie pentru debitul
constituit prin Decizia de regularizare nr. „dr”07.2007, debit pe care societatea a
consim it s -l pl teasc .
In fapt, S.C. „P” S.R.L. cu sediul în municipiul „V”, str. tefan cel Mare nr. 273 cod
fiscal RO 669….nr. de înregistrare la Oficiul Comer ului J../../199. a depus i înregistrat în
calitate de destinatar al m rfurilor, direct sau prin comisionarul vamal S.C. „EP” S.R.L, la
Biroul Vamal „V” (actual Direc ia Jude ean pentru accize si opera iuni vamale „V”)
declara iile vamale nr.:3.., 3… din 18.04.2007, 4…, 4…, 4…, 4…, 4.., 4…, 4.., 4.., 4… din
04.05.2007, 4.., 4.. din 10.05.2007, 4…, 4.., 4.. din 15.05.2007, 4.. din 17.05.2007, 5., 5..
din 22.05.2007, 5… din 25.05.2007, 5… din 30.05.2007, 5…, 5… din 06.06.2007, 6.., 6…
din 02.06.2007, 5… din 21.06.2007, 6.. din 25.06.2007, pentru tricot origine Turcia,
reprezentând materie prim pentru ob inerea de articole de confec ii care urmau s fie
livrate intracomunitar conform regimului vamal solicitat prin declara iile vamale de mai sus
si anume „ punere in consum simultan cu punerea în liber circula ie de m rfuri cu scutire
de TVA pentru livrare in alt stat membru” - cod 4200 cod adi ional 0A7.
Din declara iile vamale mai sus citate se re ine c bunurile importate au ca destinatar
S.C. „P” S.R.L. „V” cod de identificare fiscal RO 6692571, ca expeditor firma „S T”
SANAYI VETICARET LTD IZMIR TURCIA pentru firma „CAZ” FRANTA, declarant vamal
S.C. „P” S.R.L. „V” cod de identificare fiscal RO 669….., regimul vamal solicitat 4200 0A7.
La controlul vamal ulterior, organul de control a constatat c m rfurile respective nu
pot fi plasate in regimul vamal cu scutire de TVA cod 4200/ cod adi ional 0A7 – Punere in
consum simultan cu punerea în liber circula ie de m rfuri cu scutire de TVA pentru livrare
in alt stat membru, motiv pentru care l-a modificat in cod 4900 cod adi ional 0A0 – Punere
în consum de m rfuri in cadrul schimburilor comerciale între Comunitate i celelalte ri cu
care aceasta a stabilit o uniune vamal i a calculat in sarcina S.C. „P” S.R.L. „V”, cod de
identificare fiscala RO 669….., prin Decizia pentru regularizarea situa iei nr.”dr” din
23.07.2007, TVA de plat în vam iar prin Decizia nr. „di”/27.07.2007 major ri de întârziere
la plata TVA in sum de „S”lei, sum pe care societatea nu este de acord s o pl teasc ,
de i si-a însu it debitul privind TVA in vam .
In drept, în ceea ce prive te persoana obligat la plata drepturilor vamale, inclusiv
TVA in vam sunt aplicabile prevederile:
- Regulamentului (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului vamal Comunitar, art. 4 alin (12),( 17), (18 , i ( 21):
„(12)Debitor reprezint orice persoan obligat s achite o datorie vamal .
(17) Declara ia vamal reprezint documentul în care o persoan indic în forma i
modalitatea prev zut , dorin a de a plasa m rfurile sub un anumit regim vamal.
(18) Declarant reprezint persoana care întocme te declara ia vamal în nume propriu sau
persoana in numele c reia se face o declara ie vamal .
(21) Titularul regimului reprezint persoana pe seam c reia s-a f cut declara ia vamal
sau persoana c reia i-au fost transferate drepturile i obliga iile persoanei men ionate

anterior în ceea ce priveste regimul vamal” a a cum au fost preluate i în art. 2 pct. 16,
21, 22, i 25 al Legii 86/2006 privind Codul vamal al României. :
- prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
art. 81 ”(1) În m sura în care nu exist dispozi ii contrare, m rfurilor li se poate acorda în
orice moment, în condi iile prev zute de lege, orice destina ie vamal , indiferent de natura
sau cantitatea lor, de ara de origine sau provenien , de transport ori de destina ie.
- art. 82
„ (1) M rfurile destinate plas rii sub un regim vamal trebuie s fac obiectul unei
declara ii pentru acel regim vamal”.
- art. 84
„ Declara ia vamal se face:
a) fie în scris;
b) fie utilizându-se un procedeu informatic aprobat de autoritatea vamal ;
c) fie printr-o declara ie verbal sau orice alt ac iune prin care de in torul
m rfurilor î i manifest voin a de a le plasa sub un regim vamal, în cazurile i condi iile
prev zute în regulamentul vamal”
- art. 85
„ (1) Declara ia în scris se face pe un formular corespunz tor modelului oficial prev zut în
acest scop, aprobat de autoritatea vamal . Aceasta se semneaz de titularul opera iunii
sau de reprezentantul s u i con ine datele necesare aplic rii dispozi iilor care
reglementeaz regimul vamal pentru care se declar m rfurile.
(2) Declara ia este înso it de toate documentele prev zute pentru aplicarea dispozi iilor
care reglementeaz regimul vamal pentru care se declar m rfurile”.
În ceea ce prive te datoria vamal i dreptul de a stabili datoria vamal :
- 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. […].
(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.[…].
(8) Declara ia vamal acceptat i înregistrat , precum i documentul prev zut la alin. (4)
constituie titlu de crean ”..
- art. 223
„ (1) Datoria vamal la import ia na tere prin:
a) punerea în liber circula ie a m rfurilor supuse drepturilor de import;
b) plasarea unor astfel de m rfuri sub regimul de admitere temporar cu exonerare par ial
de drepturi de import.
(2) Datoria vamal se na te în momentul accept rii declara iei vamale în cauz .
(3) Debitorul este declarantul. În situa ia unei reprezent ri indirecte, persoana pe seama
c reia se face declara ia vamal este, de asemenea, debitor”.
- art. 226
„‚(1) Datoria vamal la import ia na tere i prin:

[…];
b) nerespectarea unei condi ii care reglementeaz plasarea m rfurilor sub regimul
respectiv sau acordarea unor drepturi de import reduse sau zero, în func ie de destina ia lor
final .
(3) Datoria vamal se na te[…] în momentul în care m rfurile au fost plasate sub regimul
vamal în cauz , când se stabile te ulterior c o condi ie stabilit pentru plasarea m rfurilor
sub regimul respectiv sau pentru acordarea drepturilor de import reduse sau zero, în func ie
de destina ia final a m rfurilor, nu a fost îndeplinit .
(4) Debitorul este fie persoana c reia i se cere îndeplinirea obliga iilor ap rute, în privin a
m rfurilor supuse drepturilor de import, în urma depozit rii lor temporare sau a utiliz rii
regimului vamal sub care au fost plasate, fie persoana c reia i s-a cerut respectarea
condi iilor care reglementeaz plasarea m rfurilor sub acel regim i tinând seama i de:.
- prevederile H.G. nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Codului vamal al României care precizeaz :
- art. 130
„(1) F r a se înl tura aplicarea dispozi iilor legii penale, depunerea la biroul vamal a
unei declara ii semnat de c tre declarant sau reprezentantul s u atrage r spunderea
acestuia, potrivit prevederilor legale, pentru:
a) corectitudinea informa iilor înscrise în declara ie;
b) autenticitatea documentelor anexate;
c) respectarea obliga iilor care decurg din plasarea m rfurilor sub regimul vamal solicitat.
- coroborat cu prevederile Legii nr. 571/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare care stipuleaz ::
- art.. 151^1
Persoana obligat la plata taxei pentru importul de bunuri
Plata taxei pentru importul de bunuri supus tax rii, conform prezentului titlu, este
obliga ia importatorului.
- art. 157
Plata taxei pe valoarea ad ugat la buget
(2) Taxa pe valoarea ad ugat pentru importuri de bunuri, cu excep ia celor scutite de
taxa pe valoarea ad ugat , se pl te te la organul vamal, în conformitate cu regulile în
vigoare privind plata drepturilor de import.
(3) Prin derogare de la alin. (2), nu se face plata efectiv la organele vamale de c tre
persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat care au ob inut
certificatele de exonerare prev zute la alin. (4), pentru urm toarele:
b) importul de materii prime i materiale consumabile care nu se produc sau sunt
deficitare în ar , stabilite prin norme, i sunt destinate utiliz rii în cadrul activit ii
economice a persoanei care realizeaz importul.
(4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , care
efectueaz importuri de natura celor prev zute la alin. (3), trebuie s solicite eliberarea unui
certificat de exonerare de la plata în vam a taxei pe valoarea ad ugat , emis de c tre
organele fiscale competente. […]. Pe baza certificatelor prezentate de importatori, organele
vamale au obliga ia s acorde liberul de vam pentru bunurile importate. Procedura de
acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vam a taxei pe valoarea ad ugat se
stabile te prin norme.
Referitor la dreptul autorit ii vamale de a calcula major ri pentru întârzierea la plata
a drepturilor vamale sunt aplicabile prevederile art. 255 din Legea 86/2003 privind Codul
vamal al României:
„(1) Dac cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit:

a) autoritatea vamal utilizeaz toate c ile prev zute de legisla ia în vigoare, inclusiv
executarea silit , pentru a asigura plata acelei sume[…];
b) se percep major ri de întârziere, potrivit normelor în vigoare”.
coroborate cu prevederile O.G. nr. 92 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu
modific rile i complet rile ulterioare in anul 2005:
- ART. 115
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de plat , se
datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de întârziere.
(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi apar ine crean a
principal .
(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condi iile
aprobate prin ordin al ministrului finan elor publice, cu excep ia situa iei prev zute la art.
138 alin. (6).
ART. 116
Dobânzi
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urm toare
termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz dobânzi dup cum urmeaz :
a) pentru diferen ele de impozite, taxe, contribu ii, precum i cele administrate de
organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreaz începând cu
ziua imediat urm toare scaden ei impozitului, taxei sau contribu iei, pentru care s-a stabilit
diferen a, pân la data stingerii acesteia inclusiv;
…………………………….………………………………………………………………………….
( 5) Nivelul major rii de întârziere este de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere si
poate fi modificat prin legile bugetare anuale .”
Fa de cele de mai sus, nu poate fi re inut in solu ionarea favorabil a
contestatiei sus inerea contestatoarei prin care afirm c „societatea noastra nu se
circumscrie condi iilor expres prevazute de dispozitiile art. 114 din O.G. 92/2003, în sensul
ca penalitatile de întarziere sunt datorate pentru plata cu întarziere a obligatiilor fiscale,
situatie de fapt ce nu este aplicabila in cazul de fa a si in special reprezentantii
dumneavoastr au apreciat în mod gresit calitatea persoanei juridice care a efectuat
tranzactia”, întrucât drepturile vamale de import, inclusiv TVA sunt în sarcina titularului
declara iei vamale de import acceptate i înregistrate in spe , S.C. „P” SRL care este
destinatarul m rfurilor ce fac obiectul declara iilor vamale în cauz ( c su a 8 a declara iilor
vamale), este persoana care a depus declara iile in vam in nume propriu sau prin
comisionar vamal ( c su a 14 a declara iilor);
Declara ia vamal reprezint documentul în care o persoan indic în forma i
modalitatea prev zut , dorin a de a plasa m rfurile sub un anumit regim vamal.
Debitorul este declarantul. În situa ia unei reprezent ri indirecte, persoana pe
seama c reia se face declara ia vamal este, de asemenea, debitor; când se întocme te o
declara ie vamal pentru unul din regimuri, pe baza unor date care au ca efect faptul c
toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate, persoanele care au
furnizat informa iile necesare la întocmirea declara iei i care tiau sau care ar fi trebuit s
tie ca aceste informa ii erau false sunt, de asemenea, debitori;
A adar, prin depunerea declara iilor vamale societatea i-a manifestat, in formele i
in modalit ile prev zute de reglement rile vamale in vigoare, voin a de a plasa m rfurile
sub un regim vamal determinat, declara ia vamal semnat de societate sau de
reprezentan ii s i având astfel valoarea unei declara ii pe proprie r spundere în ce prive te

exactitatea datelor. Societatea contestatoare a solicitat prin completarea în c su a 37 a
declara iei vamale, regimul vamal 4200- 0A7, autoritatea vamal nu a f cut altceva decât
s autorizeze punerea în liber circula ie a m rfurilor in condi iile legii.
Conform art. 226 din Legea nr. 86/2006, datoria vamal la import ia na tere, în
momentul în care m rfurile au fost plasate sub regimul vamal în cauz când se stabile te
ulterior c o condi ie stabilit pentru plasarea m rfurilor sub regimul respectiv sau
acordarea unor drepturi de import reduse sau zero, în func ie de destina ia lor final , nu a
fost îndeplinit .
Plata trebuie f cut in momentul in care crean a devine exigibil si, respectiv, datoria
debitorului a ajuns la scadenta, in cazul execut rii cu întârziere a obliga iei, creditorul având
drept la desp gubiri pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat.
Înveder m ca exigibilitatea reprezint dreptul organului vamal de a pretinde
debitorului la o anumita data plata taxei pe valoarea ad ugat precum si a oric ror alte
sume care se cuvin statului la importul de m rfuri.
Ca atare, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei sus inerea
contestatoarei c „CAZ” este titularul opera iei si c aceasta a achitat în mod legal TVA in
vam , deoarece a a cum am precizat i mai sus plata drepturile vamale de import sunt în
sarcina importatorului iar la dosarul cauzei nu s-a depus nici un document prin care s se
probeze afirma ia, decizia prin care s-a calculat TVA de plat a fost emis pe numele S.C.
„P” S.R.L. „V” care si-a însu it datoria prin necontestare si nu conteaz cine a f cut plata
atâta timp cât a fost f cut în numele s u, rela iile comerciale dintre contestatoare si
partenerii s i îi prive te pe ace tia i se supun normelor legale in materie.
In ce prive te afirma ia contestatoarei c organele vamale au încadrat opera iunea
respectiv ca fiind scutit de TVA, fiind acordat regimul vamal 4200 cod adi ional 0A7
facem precizarea c aceast încadrare a fost solicitat prin declara ia vamal , r spunz tor
fiind declarantul vamal, organul vamal a acceptat declara ia vamal în condi iile legii.
Nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei nici afirma ia societ ii c nu
poate fi obligat a plata major rilor de întârziere atâta timp cât nu ea este în culp pentru
neplata TVA în vam întrucât organele vamale care au acordat liberul în vam au
considerat corecte declara iile in vam deoarece a a cum am ar tat mai sus este direct
r spunz toare de exactitatea datelor din declara ia vamal iar conform art. 100 din Legea
86/2006 privind Codul vamal al României, autoritatea vamal are dreptul, ca într-o perioad
de 5 ani de la acordarea liberului de vam , s efectueze controlul vamal ulterior al
opera iunilor si s stabileasc in sarcina debitorului drepturile vamale ce i se cuvin iar
conform principiului de drept comun accesoriu urmeaz soarta principalului in sarcina
contestatoarei trebuie impuse si accesoriile datorate.
Datoria vamal luând na tere ca urmare a unor date eronate cuprinse în declara ia
vamal , conform art. 255 din Legea nr. 86/2007 coroborat cu art. 115 i 116 din O.G. nr.
92/2003, republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, societatea datoreaz aceste
major ri de întârziere la plat începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Referitor la solicitarea societ ii de a se încadra opera iunea in prevederile art. 142
alin 1 lit. i din Legea nr. 571/2003 si a dispozi iilor sec iunii 2 din O.G. nr. 22/2007 facem
precizarea c nu este posibila o asemenea încadrare .
În concluzie, dat fiind c societatea contestatoare in calitatea sa de titular a
opera iunilor vamale de import a încadrat in mod gre it bunurile importate, corecte fiind
încadr rile dispuse de autorit ile vamale, in mod legal organele de control au procedat la
calculul taxei pe valoarea ad ugat in vam in sarcina acesteia prin decizia nr.
70/23.07.2007, pe care societatea a consim it s o achite i de asemenea in mod legal si

corect au calculat, prin decizia nr. „di” din 27.07.2007 major ri de întârziere în sum de „S”
lei si ca atare urmeaz a se respinge contesta ia ca neîntemeiat .
Pentru considerentele ar tate in con inutul deciziei, motivele invocate de
contestatoare nu pot fi luate in considerare i pe cale de consecin , in baza art. 209 pct.1
lit. a) i a art. 210 pct.1 respectiv a art. 216 pct.1 din OG 92/2003, privind Codul de
procedur fiscal , cu modific rile si complet rile ulterioare republicata la data de 31 iulie
2007, se
DECIDE :
Art. 1. Respingerea contestatiei formulata de SC S.C. „P” S.R.L. „V”, pentru suma
de „S”lei reprezentand major ri de întârzierea la pata în vam a taxei pe valoarea
ad ugat .
Art. 2. Compartimentul solutionare contesta ii va comunica prezenta decizie celor în
drept.
Art. 3. Prezenta decizie este definitiv in cadrul c ilor administrative de atac si poate
fi atacat , potrivit legii, la Tribunalul „V”, in termen de 6 luni de la data comunic rii.

DIRECTOR EXECUTIV,

