DECIZIA Nr. 49

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Directia Regionala Vamala Biroul Vamal asupra contestatiei impotriva actului constatator , privind taxele vamale si alte
drepturi cuvenite bugetului stat si a deciziilor prin care s-au stabilit taxe vamale , TVA comision
vamal , accize si accesori ca urmare a retragerii regimului tarifar preferential acordat initial , in
urma controlului ulterior efectuat .
Petenta contesta in totalitate actul constatator si deciziile , privind taxele vamale si alte
drepturi cuvenite bugetului stat motivand existenta declaratiei pe factura data de exportator ca
dovada de origine .
Biroul Vamal Galati , in conformitate cu prevederile art.107 din HG 1114 / 2001 , si ca
urmare a adresei ANV , prin care se comunica rezultatul controlului ,, a posteriori “ al dovezii de
origine inscrise in factura emisa de expotator , a intocmit Actul constatator si deciziile contestate
. “Bunurile nu sunt de origine comunitara , deci nu se poate acorda regimul tarifar preferential .
“
Cauza supusa solutionarii a fost anularea regimului tarifar preferential acordat la
momentul importului ca urmare a invalidarii dovezii de origine de catre organul vamal al
tarii exportatoare .
In aceste conditii dupa data de 25.05.2004 sunt aplicabile prevederile art.115 (2) lit. a )
din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .
In conditiile prezentate capitolul referitor la calculul dobanzilor si a penalitatilor de
intarziere se va desfiinta urmand ca organele vamale sa calculeze dobanzi si penalitati de
intarziere incepand cu data de 25.05.2004 .
In drept ,
Referitor la obligatiile vamale cu titlu de taxe vamale , comision vamal , acciza si
TVA , sunt aplicabile prevedrerile art. 61 , alin. (1) din Legea 141 / 1997 privind Codul vamal
al Romaniei si articolul 107 din HG 1114 / 2001 , pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al Romaniei stipuleaza :
Art .61
(1) ,, Autoritatea vamala are dreptul ca , intr-o perioada de 5 ani de la acordarea
liberului de vama , sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunii .”
Art .107
,, In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea
regimului preferential a fost neintemeiata , autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea
datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare .”
In ceea ce priveste capatul de cerere reprezentand accesoriile calculate , respectiv
dobanzi si penalitati de intarziere sunt aplicabile prevederile art.115 alin.(2) lit.a din OG 92 /
2005 privind Codul de procedura fiscala referitor la acest articol , HG 1050 / pentru aplicare a
OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala , stipuleaza :
Art 115
Dobânzi
1

,,(1) Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urmãtoare
termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreazã dobânzi dupã cum urmeazã:
a) pentru diferentele de impozite, taxe, contributii, precum si cele administrate de
organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreazã începând cu ziua
imediat urmãtoare scadentei impozitului, taxei sau contributiei, pentru care s-a stabilit
diferenta, pânã la data stingerii acesteia inclusiv;”
Art.186
(3) ,,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 .”
In temeiul prevederilor legale mai sus enumerate s-a decis :
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei privivind , taxele vamale , TVA , comision
vamal , accize .
Desfintarea Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de
plata din anul curent . Incheierea unui nou act constatator cu calculul acestora din momentul
intrarii in vigoare a Legii nr.174 / 17.05.2004 pentru aprobarea OG 92/ 2003 privind Codul de
Procedura Fiscala publicata in MO nr.465 din data de 25.05.2004 prin care s-a abrogat art.61 (3)
din Legea 141 / 1997 privind Codul Vamal al Romaniei .
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