Direc ia General a Finan elor
Publice a Municipiului Bucure ti

Str. Dimitrie Gerota nr. 13
sector 2, Bucure ti
Tel: +021 305 70 90
Fax: +021 305 57 70
e-mail :admin.mbmbjudx01.mb@mfinante.ro

SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA nr.207/2009
privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. X S.R.L., inregistrata la
D.G.F.P.-M.B. sub nr. …

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin
Serviciul Solutionare Contestatii a fost sesizata de Directia Regionala Vamala
pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti – Biroul vamal Otopeni Calatori
prin adresa nr. …, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. …, completata cu adresa
nr. … inregistrata sub nr. …, asupra contestatiei formulata de S.C. X S.R.L..
Prin adresa transmisa prin fax nr…. contestatara precizeaza ca
sediul social al firmei se afla in Bucuresti, str. …, iar sediul ales pentru
corespondenta in Bucuresti, str. ….
Obiectul contestatiei inregistrata la Directia Regionala Vamala
pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti – Biroul vamal Otopeni Calatori
sub nr. …, asa cum a fost precizata prin adresa inregistrata sub nr. …, il
constituie Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. …, emisa in baza procesului verbal de control nr.
…, prin care organul vamal a stabilit drepturi de import stabilite suplimentar de
plata in suma de … lei reprezentand TVA.
Constatand ca sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 alin.
(1), art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a
Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de S.C.
X S.R.L.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

1

I. Prin contestatia formulata S.C. X S.R.L. precizeaza ca aparatul
medical importat temporar cu DVI nr. … a fost trimis pentru reparatii, urmand a fi
returnat dupa rezolvarea problemei. Aparatul nu a putut fi reparat imediat,
necesitand piese speciale, ce au fost comandate in …, urmand a fi retrimis
spitalului din … dupa reparare, asa cum a fost specificat si prin adresa nr. …
inregistrata la Biroul vamal Otopeni Calatori sub nr…..
De asemenea, contestatara solicita sa i se comunice care sunt
demersurile necesare pentru prelungirea acestei operatiuni.
Prin adresa inregistrata la organul vamal sub nr. …, societatea
precizeaza ca intelege sa conteste decizia nr…. pentru regularizarea situatiei
aferenta DVI nr….. De asemenea, socieatea mai precizeaza ca valoarea
declarata a componentelor aparatului medical regasita in factura nr. …, este
supraevaluata, intrucat aparatul medical nou costa … eur.
In sustinere socieatea anexeaza copii dupa corespondenta avuta
cu exportatorul partilor componente ale aparatului medical, factura si raportul
medical aferente bunurilor din DVI nr…..
II. Directia Regionala Vamala pentru Accize si Operatiuni Vamale
Bucuresti – Biroul vamal Otopeni Calatori a incheiat in data de … Decizia pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr. …, emisa in baza procesului verbal de control nr. …, prin care a stabilit de
plata in sarcina S.C. X S.R.L., drepturi de import stabilit suplimentar de plata in
suma de … lei reprezentand TVA.
Motivul de fapt care a dus la recalcularea datoriei vamale, este
faptul ca S.C. X S.R.L., nu a facut dovada incheierii operatiunii vamale
temporare a DVOT nr. … in termenul legal acordat.
III. Avand in vedere sustinerile contestatarei si documentele
invocate de aceasta, constatarile organelor vamale, actele normative incidente
pe perioada verificata, invocate de contestatara si de organele vamale, se retin
urmatoarele:
S.C. X S.R.L., este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti
sub nr. J …, CUI RO ….
Cauza supusa solutionarii este daca S.C. X S.R.L. datoreaza
bugetului de stat taxa pe valoarea adaugata in suma de … lei aferent
importului, in conditiile in care aceasta nu a incheiat regimul suspensiv
economic de admitere temporara pana la data de …, termen stabilit de
autoritatea vamala.
In fapt, S.C. X S.R.L. in calitate de declarant, a importat in regim
de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi vamale set sistem ghidaj
pentru aparat medical de stimulare a nervilor in valoare totala de … lei in baza
declaratiei vamale nr. I … cu termenul limita de incheiere 180 de zile, respectiv
data de 02.05.2008, pentru care titularul nu s-a prezentat in termenul acordat de
autoritatea vamala pentru incheierea regimului suspensiv economic.
Urmare nefinalizarii operatiunii temporare in termenul solicitat si
acordat de organul vamal pentru declaratia vamala nr. I …, Biroul vamal Otopeni
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Calatori a incheiat din oficiu operatiunea suspensiva intocmind procesul verbal
de control prin care s-a efectuat controlul declaratiei vamale, in ceea ce priveste
recalcularea drepturilor de import aferente declaratiei vamale, in baza caruia a
fost emisa sub nr. …, Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal, prin care s-au stabilit cu titlu de
drepturi vamale in sarcina S.C. X S.R.L. suma de … lei.
Organul vamal invoca drept temei prevederile paragraf 5, 6 art.
100 din Legea nr. 86/2006.
In drept, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la
data de 01.01.2007, tara noastra a adoptat prevederile legislatiei europene in
domeniul taxelor vamale, respectiv Regulamentul CEE nr. 2913/92 al Consiliului
din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si Regulamentul
(CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitii de aplicare a
reglementarii (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal
Comunitar, prevederile acestora fiind de imediata aplicare.
Referitor la incheierea regimului vamal suspensiv si nasterea
datoriei vamale art.4 alin.16, art.87, art.89, art. 140, art.144, art.204 si art.217
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal
Comunitar, precizeaza:
"Articolul 4
În sensul prezentului cod, se aplica urmatoarele definitii:
16. „Regim vamal” reprezinta:
(...) ;
(f) admiterea temporara;
(...)."
"Articolul 87
1. Conditiile în care este utilizat regimul în cauza sunt mentionate
în autorizatie.
2. Titularul autorizatiei este obligat sa înstiinteze autoritatile
vamale asupra tuturor factorilor care se ivesc dupa acordarea autorizatiei care
pot influenta mentinerea sau continutul acesteia."
"Articolul 89
(1) Un regim suspensiv cu impact economic se încheie când se
atribuie o alta destinatie vamala admisa fie marfurilor plasate în acest regim, fie
produselor compensatoare sau transformate plasate sub acest regim.
(2) Autoritatile vamale iau toate masurile necesare pentru a
reglementa situatia marfurilor pentru care nu s-a încheiat un regim în conditiile
prevazute."
“Articolul 140
(1) Autorit ile vamale stabilesc termenul în care m rfurile de
import trebuie s fie reexportate sau s li se dea o alt destina ie vamal . Acest
termen trebuie s fie suficient de lung pentru ca obiectivul utiliz rii autorizate s
fie atins.
(2) F r a aduce atingere perioadelor speciale prev zute în
conformitate cu articolul 141, perioada maxim în care m rfurile pot r mâne în
regimul de admitere temporar este de 24 luni.
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Autorit ile vamale pot stabili totu i, cu acordul persoanei
interesate, termene mai scurte.
(3) Cu toate acestea, în împrejur ri excep ionale, autorit ile
vamale pot, la cererea persoanei interesate i în limite rezonabile, s
prelungeasc perioadele men ionate în alineatele (1) i (2), pentru a
permite utilizarea autorizat .
"Articolul 144
1. Atunci când se naste o datorie vamala pentru marfuri de import,
valoarea unei astfel de datorii se stabileste pe baza elementelor de taxare
corespunzatoare pentru marfurile respective în momentul aprobarii declaratiei
de plasare a marfurilor sub regimul de admitere temporara. (...)."
"Articolul 204
(1) O datorie vamala la import ia nastere prin:
(a) neexecutarea uneia dintre obligatiile care rezulta, în privinta
marfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporara sau din
utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate sau
(b) nerespectarea unei conditii care reglementeaza plasarea
mafurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a
drepturilor de import tinând seama de destinatia marfurilor, în alte cazuri decât
cele mentionate la articolul 203 doar daca nu se stabileste ca acele omisiuni nu
au un efect semnificativ asupra utilizarii corecte a regimului de depozitare
temporara sau a regimului vamal în cauza.
(2)Datoria vamala ia nastere fie în momentul în care obligatia a
carei neexecutare genereaza datorii vamale înceteaza a mai fi îndeplinita, fie în
momentul în care marfurile sunt plasate sub regimul vamal în cauza, atunci
când se stabileste ulterior ca o conditie care reglementeaza plasarea marfurilor
sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de
import tinând seama de destinatia marfurilor nu a fost îndeplinita în fapt.
(3) Debitorul vamal este persoana careia i se solicita, în functie de
împrejurari, fie executarea obligatiilor aparute, în privinta marfurilor supuse
drepturilor de import, în urma depozitarii lor temporare sau a utilizarii regimului
vamal sub care au fost plasate, fie respectarea conditiilor care reglementeaza
plasarea marfurilor sub acel regim".
"Articolul 217
1. Orice valoare a drepturilor de import sau export care rezulta
dintr-o datorie vamala denumita în continuare „valoarea drepturilor”, se
calculeaza de autoritatile vamale de îndata ce intra în posesia datelor necesare
si este înregistrata de autoritatile respective în evidentele contabile sau pe orice
alt suport echivalent (înscrierea în evident contabila).(...)".
Din interpretarea textelor de lege mai sus invocate si a
documentelor aflate la dosarul cauzei retinem urmatoarele:
S.C. X S.R.L., avea termen de incheiere a operatiunii de admitere
temporara, deschisa cu declaratia vamala nr. …, 180 de zile, respectiv data de
...
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Potrivit prevederilor legale de mai sus, S.C. X S.R.L. avea obligatia
ca in termenul stabilit pana la data de …, sa reexporte bunurile introduse in tara
sau sa le dea o noua destinatie vamala si sa incheie regimul vamal suspensiv,
fapt nerealizat de catre aceasta.
De asemenea, titulara autorizatiei de admitere temporara, era
obligata sa instiinteze autoritatile vamale asupra modificarilor ivite dupa
acordarea autorizatiei, iar autoritatile vamale sunt obligate sa ia toate masurile
necesare pentru a reglementa situatia marfurilor pentru care nu s-a încheiat
regimul vamal în conditiile prevazute.
Organul vamal constata ca titularul operatiunii nu a depus niciun
document pentru incheierea regimului suspensiv economic si nici nu a înstiintat
autoritatile vamale asupra modificarilor ivite dupa acordarea autorizatiei asa cum
prevede art.87 si art.89 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
De altfel chiar societatea recunoaste in cuprinsul contestatiei ca nu
a anuntat Biroul vamal Otopeni Calatori de prelungirea operatiunii de import
temporar.
Pe cale de consecinta, intrucat operatiunea de admitere temporara
nu a fost incheiata in termen, rezulta ca in mod legal organele vamale din cadrul
Biroului vamal Otopeni Calatori au dispus incheierea din oficiu a regimului vamal
suspensiv de admitere temporara si calcularea drepturilor de import aferente
datoriei vamale, determinate pe baza elementelor de taxare in vigoare la data
plasarii bunurilor sub regim suspensiv (valoare in vama, taxa vamala aplicabila,
curs de schimb valutar, origine), asa cum prevede art.217 coroborate cu art.144
alin.(1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. Astfel, organul vamal a preluat
elemetele de taxare din declaratia vamala nr. I … si anume, valoarea de intrare
de … lei, stabilind ca SC “X” SRL datoreaza taxa pe valoarea adaugata in
suma de …lei.
Avand in vedere ca S.C. X S.R.L., era obligata sa incheie regimul
suspensiv pana la data de …, intrucat nu s-au depus probe din care sa rezulte
un alt cuantum, nesolicitandu-se prelungirea regimului suspensiv, in mod legal
organele vamale au stabilit datoria vamala pe baza elementelor de taxare in
vigoare în momentul aprobarii declaratiei admitere temporara, fapt pentru care
contestatia urmeaza a se respinge ca neintemeiata pentru datoria vamala in
suma de … lei.
Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.4 alin.16,
art.87, art.89, art. 140, art.144, art.204 si art.217 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, art. 216 alin. (1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
DECIDE
Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de S.C. X S.R.L.
impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. …, emisa de Directia Regionala Vamala pentru
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Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti – Biroul vamal Otopeni Calatori, prin care
s-au stabilit in sarcina societatii drepturi vamale in suma totala de … lei
reprezentand T.V.A.
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi contestata potrivit legii la Tribunalul Bucuresti in termen de 6 luni de
la comunicare.
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