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    DECIZIA  nr.183/2011

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a  fost  sesizatã de
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] prin adresa
nr..../03.03.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../03.03.2011, asupra
contesta\iei formulate de Asocia\ia X, [mpotriva Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../11.02.2011, comunicat` petentei la data de 14.02.2011, prin ridicarea actului
sub semn`tur`.

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
-       ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-    ... lei reprezentând major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@t tax` pe valoarea ad`ugat`
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.
Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi completările
ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor specializate din
cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].

A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../25.02.2011 petenta invoc` urmãtoarele:

- asocia\ia a depus la D.G.F.P. Mure], cererea ]i toate actele necesare
pentru ob\inerea deciziei de scutiri taxe vamale pentru activitatea de import [n
condi\iile art.61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr.1.186/2009;

- prin Decizia nr... a fost aprobat` cererea asocia\iei, drept pentru care
a efectuat importul de bunuri reprezent@nd materiale de [ngrijire, pachete de
Cr`ciun ]i altele pentru familii cu venituri mici sau chiar f`r` venituri, din
aproximativ 30 de sate din [mprejurimea Sighi]oarei;

- faptul c` prin Decizia nr..., D.G.F.P. Mure] revine asupra rezolu\iei
acordate, respectiv anuleaz` Decizia nr..., nu [nseamn` c` asocia\ia a furnizat
"informa\ii incomplete sau incorecte";

- [mpotriva Deciziei nr.... a formulat contesta\ie, aceasta fiind
[naintat` cu adresa nr..../28.12.2010 de c`tre D.G.F.P. Mure] la Tribunalul Mure];

- a achitat taxa vamal` [n sum` de ... lei ]i major`rile de [nt@rziere [n
sum` de ... lei [n conturile indicate, anex@nd [n acest sens ordinele de plat` nr.1 ]i
nr.2 din 23.02.2011.
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B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior
efectuat de organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] la Asociatia x, prin Decizia pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../11.02.2011, [n temeiul art.201 alin.(1) din Regulamentul (CEE)
nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, au fost calculate drepturi
vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale RPT+ ...
lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i major`ri de [nt@rziere [n
sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale RPT + ... lei aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`), [ntruc@t prin Decizia nr..., D.G.FP. Mure] a anulat facilit`\ile
acordate [n baza Deciziei nr.... emis` de aceea]i institu\ie pentru desf`]urarea
activit`\ii de import [n condi\iile art.61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE)
nr.1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

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, la data de 22.11.2010, Asociatia x a depus declara\ia vamal`
de punere [n liber` circula\ie ...., regim 4000 C20, pentru ... colete reprezent@nd
ajutoare umanitare, beneficiind de scutire de la plata taxelor vamale, facilitate
acordat` [n baza Deciziei nr.... emis` de D.G.F.P. Mure] pentru pentru
desf`]urarea activit`\ii de import [n condi\iile art.61-65 sau 74-80 din
Regulamentul (CE) nr.1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de
taxe vamale.

Prin Decizia nr...., D.G.F.P. Mure] revine asupra Deciziei nr.... ]i
respinge facilit`\ile acordate Asocia\iei Emidea Creativ privind desf`]urarea
activit`\ii de import [n condi\iile art.61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE)
nr.1186/2009, pe motivul c` asocia\ia nu se [ncadreaz` [n prevederile art.1 din
Anexa 1 a Ordinului ministrului finan\elor publice nr.2400/05.10.2010 privind
Procedura de aplicare a dispoziŃiilor art. 61 - 65 şi ale art. 74 - 80 din
Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, potrivit c`rora "... prin
organizaŃii de stat sau organizaŃii de binefacere ori filantropice se înŃelege
ministerele şi alte instituŃii ale administraŃiei publice centrale sau locale, cămine de
bătrâni şi centrele de plasament pentru minori finanŃate integral de la bugetul de
stat, care funcŃionează potrivit prevederilor legale în vigoare".

Prin urmare, organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene pentru
Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], au [ntocmit  Decizia pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr.../03.03.2011, [n baza c`reia,  [n temeiul art.201 alin.(1) din Regulamentul
(CEE) nr.2913/1992 de insituire a Codului Vamal Comunitar, au stabilit [n sarcina
Asocia\iei X, drepturi vamale de import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd
taxe vamale RPT+ ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`).

Totodat`, pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad`ugat` [n
sum` de ... lei, [n baza prevederilor art.119 alin.(1) ]i alin.(3) ]i art.120 alin.(1) ]i
alin.(7) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, [n sarcina petentei au fost
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stabilite major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor
vamale RPT + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, 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.
(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".

{n sus\inerea contesta\iei, petenta precizeaz` faptul c`, [mpotriva
Deciziei nr.... a formulat contesta\ie, aceasta fiind [naintat` cu adresa
nr..../28.12.2010 de c`tre D.G.F.P. Mure] la Tribunalul Mure].

Cu adresa nr..../18.06.2012, Serviciul Juridic din cadrul D.G.F.P.
Mure] a comunicat faptul c`, prin Sentin\a nr..../15.09.2011 pronun\at` de
Tribunalul Mure] [n dosarul nr..../102/2010, irevocabil` prin Decizia pronun\at`
de Curtea de Apel Tg. Mure] la data de 07.06.2012 [n dosarul nr..../2010, s-a
dispus [n sensul admiterii ac\iunii formulate de Asociatia x, [mpotriva Deciziei
nr.... emis` de c`tre D.G.F.P. Mure].

Prin Sentin\a nr..../15.09.2011 pronun\at` de Tribunalul Mure] [n
dosarul .../102/2010 (anexat` [n copie la dosarul cauzei), instan\a de fond constat`
c`: "...prin Decizia nr..... a c`rei anulare se solicit`, institu\ia emitent` a revocat
Decizia nr.... de]i, av@nd [n vedere importul din 22.11.2010, aceasta []i produsese
efecte, deci a intrat [n circuitul civil. Astfel, devin incidente dispozi\iile art.1 alin.6
din Legea nr.554/2004 potrivit c`rora actul administrativ unilateral nelegal, intrat
[n circuitul civil nu poate fi revocat dec@t anulat de instan\` la cererea autorit`\ii
care l-a adoptat.

Pe de alt` parte, a]a cum sus\ine ]i reclamanta prin art.61 alin.1 lit.a
]i b din Regulamentul (CE) nr.1186/2009 sunt admise cu scutire de tax` la import,
bunurile importate de organiza\ii de binefacere pentru a fi distribuite gratuit
persoanelor nevoia]e ]i cele expediate gratuit de o persoan` din afara teritoriului
comunit`\ii, f`r` un scop comercial pentru a fi folosite la str@ngerea de fonduri [n
beneficiul persoanelor nevoia]e.

Se constat` c` prin Ordinul Ministrului nr.2400/2010 s-a stabilit ce se
[n\elege prin organiza\ii de binefacere ori filantropice, prin defini\ie acestea fiind
limitate la ministere, alte institu\ii ale administra\iei publice centrale sau locale,
c`mine de b`tr@ni ]i centre de plasament pentru minori, finan\ate integral de la
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bugetul de stat. Prin aceast` limitare sunt excluse orice organiza\ii de binefacere
ori filantropice, ceea ce [n mod evident contravine scopului Regulamentului
men\ionat, reglementare remediat` ulterior prin Ordinul nr.2286 din 05.07.2011a
Ministerului Finan\elor Publice.

{n consecin\`, chiar dac` acest ultim act normativ nu are aplicare
pentru situa\ia concret` a reclamantei, fiind adoptat ulterior importului efectuat, se
constat` c` Decizia nr.... este nelegal` [ntruc@t se constituie [n revocarea unei alte
decizii intrate [n circuitul civil, dar ]i pentru c` trebuie dat` eficien\` ]i
aplicabilitate direct` normei comunitare adoptat` prin Regulamentul men\ionat
fa\` de dispozi\iile restrictive din Ordinul 2400/2010.

Pentru toate considerentele expuse se constat` c` ac\iunea este
[ntemeiat`, astfel [nc@t [n baza textelor de lege enun\ate se va admite ]i se va
dispune anularea Deciziei nr.... ca nelegal`".

{n vederea solu\ion`rii contesta\iei formulate de Asociatia x,
[mpotriva Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../11.02.2011, prin adresa nr..../21.06.2012, Biroul
Solu\ionare Contesta\ii a solicitat Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni
Vamale Mure], punctul de vedere cu privire la solu\ionarea acesteia [n raport de
solu\ia pronun\at` de Tribunalul Mure] [n dosarul nr.../2010, prin Sentin\a
nr..../15.09.2011, r`mas` irevocabil` prin Decizia pronun\at` de Curtea de Apel
Tg. Mure] la data de 07.06.2012.

Prin adresa nr..../11.072012, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub
nr..../12.07.2012, Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] a
r`spuns solicit`rilor din adresa anterior men\ionat`, preciz@nd urmatoarele:

"Av@nd [n vedere c` Tribunalul Mure] - Sec\ia Contencios
Administrativ , prin Sentin\a nr..../15.09.2011 a admis contesta\ia formulat` de
c`tre Asociatia x [n contradictoriu cu D.G.F.P. Mure], dispun@nd anularea
Deciziei nr...., iar Curtea de Apel Mure] prin decizia pronun\at` la data de
07.06.2012 a respins recursul declarat de recurenta D.G.F.P. Mure], solicit`m
admiterea contesta\iei formulat` [mpotriva Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../11.02.2011 emis` de D.J.A.OV. Mure]".

Av@nd [n vedere, pe de o parte Sentin\a nr..../15.09.2011 r`mas`
irevocabil` prin Decizia pronun\at` de Curtea de Apel Tg. Mure] la data de
07.06.2012 [n dosarul nr..../102/2010, prin care s-a anulat Decizia nr.... emis` de
D.G.F.P. Mure], care a stat la baza [ntocmirii Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../11.02.2011, iar pe de alt` parte propunerea organelor vamale de admitere a
contesta\iei formulate de petent`, [n spe\` sunt aplicabile prevederile art.216
"SoluŃii asupra contestaŃiei" alin.(1) ]i (2) din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, potrivit c`rora "(1) Prin decizie
contestaŃia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.
    (2) În cazul admiterii contestaŃiei se decide, după caz, anularea
totală sau parŃială a actului atacat".

Prin urmare, av@nd [n vedere cele anterior men\ionate precum ]i
principiul de drept potrivit c`ruia accesoriul urmeaz` principalul, se va admite
contesta\ia formulat` de Asociatia x, [mpotriva Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
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nr..../11.02.2011, pentru suma total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale
RPT+ ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i pentru
major`rile de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale
RPT + ... 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

Admiterea contestaŃiei formulată de Asociatia x, ]i [n consecin\`
anularea Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../11.02.2011, [n ceea ce prive]te
suma total` ... lei, compus` din:

-       ... lei reprezent@nd taxe vamale;
-    ... reprezentând major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@t tax` pe valoarea ad`ugat`
- .... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.

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