
                D   E   C   I   Z   I   E    nr. 170/21.07.2008
                             privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de SC  SRL                              
                        inregistrata la DGFP-.                                         

              I. Prin contestatia formulata SC SRL  contesta Decizia pentru regularizarea
situatiei nr.  intocmita in baza procesului verbal de control nr.  incheiate de Directia judeteana
pentru accize si operatiuni vamale prin care s-au stablit in sarcina acestuia obligatii vamale in
suma de ei reprezentind:

               - taxe vamale       =  lei
               - comision vamal =   lei
               - TVA                  =  lei
               - majorari             = lei
    In fapt, la data de 14.09.2006 a fost emis tranzitul vamal nr. , avind ca principal

obligat SC  SRL. In aceasta calitate societatea avea obligatia sa prezinte marfurile intacte,
impreuna cu declaratia vamala de tranzit si documentele insotitoare la biroul vamal de
destinatie in termenul acordat, respectiv 18.09.2006.

       Ca urmare a cercetarilor efectuate a rezultat ca transportul si documentele
aferente nu sunt inregistrate in evidentele biroului vamal de destinatie, respectiv BV , motiv
pentru care s-a procedat la recalcularea diferentelor de incasat in suma de 15.217 lei.

Considera ca acest act este netemeinic si nelegal deoarece importul bunurilor nu a mai
avut loc, pe motivul ca acestea au fost confiscate, asa cum reiese din procesul verbal de
constatare si sanctionare a contraventilor nr..

Avind in vedere ca bunurile au fost confiscate, operatiunea de import nu a mai avut
loc, deci nu era posibila prezentarea marfurilor si a documentelor la vama de destinatie.

Mentioneaza ca in aceasta situatie se aplica prevederile Codului vamal art. 256 alin. 1
lit. d care precizeaza ca “datoria vamala se stinge prin confiscare”.

Pentru aceste motive solicita anularea Deciziei de regularizare a situatiei nr.  ca fiind
nelegala si netemeinica.

 
    II. In data de 14.09.2006 a fost emis tranzitul vamal  avind ca principal obligat SC  

SRL, si birou vamal de destinatie, BV 
Petenta in calitate de principal obligat avea obligatia sa prezinte marfurile intacte

impreuna cu declaratia vamala de tranzit si documentele insotitoare la biroul vamal de
destinatie  in termenul acordat respectiv 18.09.2006 asa cum prevede art. 115, lit. a si b din
Legea nr. 86/2006.

Ca urmare a cercetarilor efectuate de biroul vamal  prin adresele nr.  solicitare cu
privire la dovada de incheiere a tranzitului, SC SRL nu a prezentat dovezile instituite de
prevederile art. 382 din Regulamentul vamal si ale Ordinului nr. 7521/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind realizarea supravegherii.

Prin adresa nr. 25825/09.05.2007 emisa de catre Serviciul tranzit vamal din cadrul
ANV  se comunica faptul ca transportul si documentele aferente nu sunt inregistrate in
evidentele biroului vamal de destinatie, respectiv BV.

Ca urmare a nedepunerii declaratiei de tranzit la biroul vamal de destinatie in
termenul stabilit, s-a procedat la recalcularea drepturilor vamale rezultind diferente de incasat
asa cum prevede art. 382 din HG nr. 707/2006 si art. 125 alin. 2 din Ordinul 6357/2006.

Pentru perioada cuprinsa intre momentul nasterii datoriei vamale si plata efectiva a
debitelor societatea datoreaza majorari de intirziere calculate potrivit art. 115 din OG nr.
92/2003, actualizata.



Bunurile din declaratia vamala de tranzit au fost confiscate conform procesului verbal
de constatare si sanctionare a contraventilor nr. de catre SSV din cadrul DRV . Deoarece
bunurile au fost confiscate, ele au devenit proprietatea statului si s-au predat spre valorificare
conform OG nr. 128/1998 cu adresa DRV In aceasta situatie se impune aplicarea dispozitiilor
Codului vamal care prevede la art. 256, alin. 1 lit. d, ca datoria vamala se stinge prin
confiscare.

    III. Avind in  vedere sustinerile petentei, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale in vigoare in perioada verificata, invocate de catre contestatoare si de catre
organele vamale, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine urmatoarele:

- in data de 14.09.2006 a fost emis tranzitul vamalind ca principal obligat SC SRL.
- in calitate de principal obligat societatea avea obligatia sa prezinte marfurile intacte

impreuna cu declaratia vamala de tranzit si documentele insotitoare la biroul vamal de
destinatie BV , in termenul acordat, respectiv 18.09.2006, asa cum prevede art. 115, lit. a si b
din Legea nr. 86/2006:

“(1) Principalul obligat este titularul regimului de tranzit si raspunde pentru:
           a) prezentarea marfurilor intacte la biroul de destinatie in termenul prevazut si cu
respectarea intocmai a masurilor de marcare si sigilare adoptate de autoritatea vamala;
              b) respectarea dispozitiilor referitoare la regimul de tranzit.”

In urma cercetarilor efectuate de catre Serviciul Tranzit Vamal din cadrul ANV  
conform adresei nr. 25825/09.05.2007, a rezultat ca transportul si documentele aferente nu
sunt inregistrate in evidentele biroului vamal de destinatie, respectiv BV Pentru nedepunerea
declaratiei de tranzit la biroul vamal de destinatie  in termenul stabilit, au rezultat consecinte
vamale, respectiv organul vamal a procedat la recalcularea drepturilor vamale rezultind
diferente de incasat in suma de lei calculate prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr. 

Conform procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.  intocmit
de catre SSV din cadrul DRV , bunurile din declaratia vamala de tranzit au fost confiscate. 

Deoarece bunurile au fost confiscate si au devenit proprietate a statului au fost predate
spre valorificare cu adresa DRV  si in aceasta situatie se impune aplicarea prevederilor art.
256, alin. 1 lit. D din Legea nr. 86/2006:

“ ...........datoria vamala se stinge prin:
..........................................................................................................................................

  d) confiscare;”
Avind in vedere ca bunurile au fost confiscate, operatiunea de import nu a mai avut

loc, deci nu era posibila prezentarea marfurilor si a documentelor la vama de destinatie, motiv
pentru care se va anula Decizia pentru regularizarea situatiei nr. prin care au fost stabilite
obligatii vamale in suma de  lei.
           Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 256 din Legea nr.
86/2006 coroborat cu art. 205, art. 206 si art. 216 din OG.92/2003, republicata, titlul IX,
privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr.  se                                                              

                               D     E     C     I     D    E :
        

                        -  anularea Deciziei pentru regularizarea situatiei nr.  prin care au fost stabilite
obligatii vamale in suma de lei reprezentind:

   - taxe vamale       =  lei
               - comision vamal =  lei
               - TVA                  =lei



               - majorari             = lei

           -  prezenta decizie se comunica la :                                                                        
                                                                      


