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DECIZIA nr.4/12.01.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA COM S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a prin adresa nr…………… din …….12.2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….12.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA COM S.R.L. cu sediul
în N�vodari, Str……………, bl……, sc……, ap…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura stabilit� prin
Procesul verbal de control al valorii în vam� nr………… din
…….11.2005 întocmit de reprezentan�i din cadrul Biroului Vamal
Constan�a prin care s-a procedat la reanalizarea  valorii în
vam� al bunurilor importate în baza D.V.I.
nr………/I………/…….03.2005 �i la stabilirea de diferen�e de
drepturi vamale de import, ca urmare a m�surilor dispuse de
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a, prin Decizia nr…………/…….08.2005.

Suma contestat� este în cuantum de …………… lei �i
reprezint�:

� …………… lei taxe vamale;
� …………… lei T.V.A.;
� …………… lei comision vamal;
� …………… lei dobând� taxe vamale;
� …………… lei dobând� comision;
� …………… lei dobând� T.V.A.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societ��ii �i a fost depus� în termenul prev�zut la art.177
alin.1 din O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de
procedur� fiscal�.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur� prev�zute la art.175 �i art.176 titlul
IX din O.G. nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia
legal�.

I. Prin adresa înregistrat� la Direc�ia Regional�
Vamal� Constan�a sub nr…………… din …….12.2005, societatea
comercial� CONSTANTA COM S.R.L. contest� m�surile dispuse de
c�tre organele vamale prin Procesul verbal de control al
valorii în vam� nr……………/…….11.2005, prin care s-au recalculat
diferen�e de drepturi vamale, pentru opera�iunea de import
reflectat� în D.V.I. nr…………/I…………/…….03.2005.

În sus�inerea cauzei, petenta invoc� urm�toarele :
�Decizia nr……………/…….11.2005 nu respect� prevederile

Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat� cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, respectiv:

� art.43 - privind con�inutul �i motivarea actului
administrativ;

� art.85, lit.c) - nu exist� �i art.144 - nu reprezint�
temeiul  legal în baza c�ruia s-a emis decizia;

� art.174;
� decizia  con�ine eronat denumirea societ��ii (S.C.

CONSTANTA SRL în loc de S.C. CONSTANTA COM SRL) �i nu
con�ine obiectul actului administrativ fiscal, motivele
de fapt �i de drept pentru care au fost stabilite
obliga�iile fiscale;

� contribuabilul nu a fost audiat în vederea stabilirii
obliga�iilor fiscale reale;

�Organele vamale nu au avut în vedere dispozi�iile
Deciziei nr.102/10.08.2005 emis� de D.G.F.P. Constan�a, prin
care s-a dispus reverificarea D.V.I. nr………/I………/…….03.2005,
pentru determinarea cu titlu definitiv a valorii în vam�,
respectiv de aplicare a prevederilor art.2-7 din Acordul
pentru aplicarea art.VII GATT (Acordul Vamal pentru Tarife �i
Comer�).

Astfel, prin procesul verbal de control întocmit,
organele vamale au încercat s� aplice art.2, tratând
superficial aliniatele referitoare la ajustarea valorii pentru
m�rfurile identice vândute la acela�i nivel comercial �i au
aplicat art.3 din acela�i act normativ pentru 20 de articole.

Pentru celelalte articole, organele vamale nu au încercat
s� aplice prevederile art.5, art.6 sau art.7 �i  nici ale
art.1 pentru “valoarea de tranzac�ie” definit� de acest
articol ca fiind pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit la
m�rfurile importate, atunci când ajust�rile acestor pre�uri
potrivit art.8, nu pot fi determinate de organele de control.

Pentru motivele expuse, petenta consider� Decizia
nr…………/…….11.2005, Pocesul verbal de control al valorii în
vam� �i implicit  obliga�iile stabilite ca fiind nelegale �i
neîntemeiate.
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II. Prin Procesul verbal de control al valorii în vam�
înregistrat sub nr…………/…….11.2005, reprezentan�ii Biroului
Vamal Constan�a au procedat la reanalizarea dispus� de
D.G.F.P. Constan�a prin Decizia nr.102/10.08.2005, cu privire
la opera�iunea de import înregistrat� sub
nr…………/I…………/…….03.2005.

SC CONSTANTA COM SRL a importat m�rfuri reprezentând
articole de îmbr�c�minte �i marochin�rie, în baza facturii
externe nr……………/…….03.2005 emis� de I…………… din Danemarca în
valoare total� de ………… DKK(…………… DKK - …………… DKK), valoare
rezultat� ca urmare a acord�rii unui discount în procent de
95,33%, în condi�ii de livrare FOB Copenhaga.

Având în vedere concluziile Deciziei nr.102/10.08.2005
potrivit c�rora valoarea tranzac�ional� a marfurilor pentru
care s-a depus DVI I…………/…….03.2005 nu poate fi acceptat� ca
fiind pre�ul efectiv pl�tit, neputând fi aplicat art.1 din
acordul privind aplicarea art.VII al GATT, Biroul Vamal
Constan�a a stabilit urm�toarele:

�Art.2 din Acord nu poate fi aplicat deoarece baza local�
de date nu con�ine opera�iuni de referin�� pentru m�rfuri
identice vândute pentru export cu destina�ia România �i
exportate aproximativ în acela�i moment cu m�rfurile
evaluate;.

�Pentru 20 de articole care au mai fost importate
anterior de acela�i agent economic �i sosite de la acela�i
furnizor extern aproximativ în aceea�i perioad�, organele
vamale au luat în considerare pre�urile unitare cele mai mici
existente în baza de date la nivel local, aplicând astfel
prevederile art.3 din Acordul GATT.

 �Pentru celelalte articole, s-au luat în considerare
pre�urile din factura extern� deoarece nu s-au g�sit în baza
de date  m�rfuri similare vândute pentru export cu destina�ia
România.

Asfel prin Procesul verbal de control nr………… din
…….11.2005 s-a recalculat valoarea în vam� în sum� total� de
…………… lei pentru care s-au stabilit drepturi vamale în sum� de
…………… lei.

La data importului, a fost pl�tit� suma de …………… lei,
rezultând o diferen�� a datoriei vamale în sum� de …………… lei.
În vederea acord�rii liberului de vam� s-a instituit garan�ia
izolat� în valoare de ………… lei.

Prin Procesul verbal de control nr……………/…….11.2005 s-a
dispus executarea garan�iei izolate instituite ini�ial în sum�
de ………… lei �i încasarea diferen�ei de plat� în sum� de ……………
lei.

Pentru datoria vamal� în sum� de …………… lei s-au calculat
accesorii aferente în sum� total� de …………… lei �i s-au
întocmit deciziile înregistrate sub nr…………… din …….11.2005, în
temeiul art.85 lit.c) �i art.114 din OG. nr.92/2003 privind
codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, astfel:
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� Pentru suma de …………… lei, reprezentând TVA, s-au calculat
pentru perioada 01.04.2005 - 07.11.2005 accesorii aferente
în sum� de ………… lei (………… lei – dobânzi + ………… lei
penalit��i de întârziere);

� Pentru comisionul vamal în sum� de ………… lei, au fost
calculate pentru aceea�i perioad�, accesorii în sum� de …………
lei (……… lei - dobânzi + …… lei - penalit��i de întârziere);

� Pentru datoria vamal� reprezentând taxe vamale, accesoriile
au fost calculate, astfel:
1.- pentru perioada 01.04.2005 - 25.07.2005, accesorii în

sum� de ………… lei (……… lei - dobânzi + ……… lei - penalit��i de
întârziere), aferente sumei de ………… lei (rezultate ca
diferen�� între ………… lei reprezentând taxe vamale datorate
conform procesului verbal nr…………/…….11.2005, �i ………… lei -
garan�ie izolat� instituit� ini�ial);

2.- pentru perioada 26.07.2005 - 07.11.2005, accesorii în
sum� de ……… lei (……… lei - dobânzi + ……… lei - penalit��i de
întârziere), aferente sumei de …………… lei (………… lei - ……… lei).

Din În�tiin�area de plat� nr……………/…….11.2005 transmis�
Societ��ii Comerciale CONSTANTA COM SRL �i anexate la dosarul
contesta�iei, rezult� c� s-au încasat taxe vamale în valoare
de …………… lei.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� m�sura întreprins� de
c�tre Biroul Vamal Constan�a cu privire la determinarea cu
titlu definitiv a valorii în vam�, în baza art.1 �i art.3 din
Acordul pentru aplicarea art.VII GATT, pentru bunurile
importate în baza D.V.I. nr…………/I…………/…….03.2005 de c�tre S.C.
CONSTANTA COM S.R.L. din Constan�a, este întemeiat� legal,
precum �i dac� deciziile nr…………… din …….11.2005 privind
calculul accesoriilor sunt acte administrative fiscale emise
în condi�iile prev�zute de art.43 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat la 26.09.2005.

În fapt, din documentele dosarului rezult� c� urmare
m�surilor dispuse de D.G.F.P. Constan�a prin Decizia
nr.102/10.08.2005, Biroul vamal Constan�a  a procedat la
reanalizarea dosarului S.C. CONSTANTA COM SRL, referitor la
D.V.I. nr………/I………/…….03.2005, în vederea determin�rii cu titlu
definitiv a valorii în vam� pentru m�rfuri tip îmbr�c�minte �i
accesorii de marochin�rie pentru adul�i, în num�r de 39
articole.

Valoarea m�rfurilor conform invoice nr…………… din …….03.205
a fost în sum� de …………… DKK, la care partenerul extern,
respectiv I……………, a aplicat un discount în sum� de …………… DKK,
reprezentând un procent de 95,33%. În aceste condi�ii valoarea
m�rfurilor importate a fost de …………… DKK.
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La data efectu�rii importului respectiv …….04.2005,
organele vamale din cadrul Biroului Vamal Constan�a Port au
acordat liberul de vam� dup� constituirea unei garan�ii
izolate în cuantum de ………… lei în conformitate cu prevederile
art.2, pct.1 �i art.3, pct.2 din H.G. nr.788/2001, iar
declara�ia vamal� de import definitiv a fost selectat� pe
criteriul de risc “Risc evaluare la nivel local”.

Ulterior s-a ini�iat procedura de control la sediul
importatorului în baza dispozi�iilor art.9, pct.1 din H.G.
nr.788/2001, ocazie cu care organele vamale au stabilit c�
documentele prezentate de societate nu sunt concludente pentru
a justifica discountul de 95,33% acordat de partenerul extern.

În aceste condi�ii, organul vamal a procedat la
determinarea cu titlu definitiv al valorii în vam�, prin
aplicarea dispozi�iilor art.1 din Acordul pentru aplicarea
art.VII al G.A.T.T.. Astfel valoarea în vam� a m�rfurilor a
fost stabilit� în baza valorii de tranzac�ie, respectiv a
pre�ului efectiv de pl�tit, situa�ie în care valoarea
recalculat� a drepturilor vamale a fost în cuantum de ……………
lei, fa�� de …………… lei cât s-a pl�tit la data importului.

Prin Decizia nr.102/10.08.2005, s-a dispus  desfiin�area
procesului verbal de control al valorii în vam� înregistrat
sub nr……………/…….05.2005 prin care s-a stabilit în mod eronat
valoarea în vam� cu titlu definitiv al m�rfurilor importate în
baza DVI nr…………/I…………/…….03.2005, precum �i diferen�a de
drepturi vamale aferente în sum� total� de ………… lei (………… lei
- …………… lei).

Urmare desfiin��rii s-a întocmit un nou act de control,
respectiv Procesul verbal nr…………… din …….11.2005, prin care
s-a determinat valoarea în vam� a m�rfurilor importate prin
aplicarea metodelor de evaluare prev�zute la art.3 (pentru 20
de articole) �i art.1 (pentru diferen�a de 19 articole) din
Acordul pentru aplicarea art.VII din GATT, �i prin care s-au
calculat drepturi vamale în sum� total� de …………… lei, fa�� de
…………… lei cât s-au pl�tit la data importului. A rezultat o
diferen�� de drepturi vamale în cuantum de ………… lei, compus�
din:

� Taxe vamale = …………… lei;
� Comision vamal = …………… lei;
� TVA = …………… lei,
Prin deciziile referitoare la obliga�iile de plat�

accesorii aferente obliga�iilor fiscale, întregistrate sub
nr…………… din …….11.2005 s-au calculat accesorii în sum� total�
de ………… lei, compus� din:

� Dobând� taxe vamale =   ……… lei;
� Dobând� comision =   ……… lei;
� Dobând� TVA =   ……… lei.

Petenta contest� Procesul verbal de control nr………… din
…….11.2005, motivând c� organele vamale nu au aplicat corect
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metodele de determinare a valorii în vam� prev�zute la art.2-7
din Acordul privind aplicarea art.VII al GATT, pentru
m�rfurile ce fac obiectul DVI  nr.I…………/…….03.2005.

De asemenea, contest� �i deciziile referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale,
înregistrate sub nr………… din …….11.2005 solicitând nulitatea
actului administrativ având în vedere prevederile art.46 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�.

Cu privire la procedura de determinare a valorii în vam�,
aplicat� de organele vamale prin Procesul verbal nr………… din
…….11.2005, se re�ine:

În drept, referitor la determinarea definitiv� a valorii
în vam� aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.77 din Legea
nr.141/1997 privind Codul vamal al României, potrivit c�rora,

“ alin.1. Procedura de determinare a valorii în vam� este
cea prev�zut� în Acordul privind aplicarea art.VII al
Acordului General pentru Tarife si Comer� GATT de la Geneva,
din 1 noiembrie 1979, la care România este parte;

alin.2. La valoarea în vam�, în m�sura în care au fost
efectuate, dar nu au fost cuprinse în pre�, se include:

a)cheltuielile de transport al m�rfurilor;
b)cheltuielile de înc�rcare, desc�rcare �i manipulare… pe

parcurs extern;
c) costul asigur�rii pe parcurs extern.
alin.4. Atunci când determinarea definitiv� a valorii în

vam� nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de
a ridica m�rfurile din vam�, la cerere, cu condi�ia s�
constituie o garan�ie b�neasc� sau bancar�, acceptat� de
autoritatea vamal�”.

Atunci când circumstan�ele fac ca valoarea tranzac�ional�
s� nu poat� fi re�inut�, Acordul prevede �i alte metode de
evaluare, prev�zute la art.2-7.

Art.2, prevede:
“1.a) Dac� valoarea în vam� a m�rfurilor importate nu

poate fi determinat� prin aplicarea dispozi�iilor art.1,
valoarea în vam� va fi valoarea de tranzac�ie a m�rfurilor
identice vândute pentru export cu destina�ia aceleia�i ��ri de
import �i exportate în acela�i moment sau aproape în acela�i
moment cu m�rfurile de evaluat”.

Art.3:
“1.a)Dac� valoarea în vam� a m�rfurilor importate nu

poate fi determinat� prin aplicarea dispozi�iilor art.1 �i 2,
valoarea în vam� va fi valoarea de tranzac�ie a m�rfurilor
similare vândute pentru export cu destina�ia aceleia�i ��ri de
import �i exportate în acela�i moment sau aproape în acela�i
moment cu m�rfurile de evaluat”.

  b)În aplicarea prezentului articol, valoarea în vam� va
fi determinat� utilizând valoarea de tranzac�ie a m�rfurilor
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similare, vândute la acela�i nivel comercial �i sensibil în
aceea�i cantitate cu m�rfurile de evaluat….]

 În spe��, se re�ine c� în baza Deciziei
nr.102/10.08.2005, D.G.F.P. Constan�a a dispus reanalizarea
valorii în vam� prin aplicarea altor metode de evaluare,
prev�zute de art.2-7 din Acord.

Organele vamale au recalculat valoarea în vam� prin
aplicarea art.3 din actul normativ men�ionat, ca urmare a
faptului c� valoarea m�rfurilor importate nu poate fi
determinat� prin aplicarea dispozi�iilor art.2, deoarece s-a
constatat c� baza local� de date nu con�ine valoarea de
tranzac�ie a m�rfurilor identice vândute pentru export cu
destina�ia acelea�i ��ri de import �i exportate în acela�i
moment sau aproape în acela�i moment cu m�rfurile de evaluat”.

În cursul anului 2004, în baza prevederilor Acordului
cadru încheiat în data de 11.03.2004, petenta a mai derulat
tranzac�ii cu firma danez� I……………… al c�ror obiect au fost tot
articole de îmbr�c�minte, pentru care s-au acordat discounturi
în procent de 53,70%, 54,26% �i 10%.

În aceste condi�ii, având în vedere c� petenta a mai
importat acela�i tip de m�rfuri s-a impus ca în spe��, pentru
determinarea valorii în vam� cu titlu definitiv s� se aplice
metoda de evaluare prev�zut� la art.3 din Acordul pentru
aplicarea art.VII din GATT, respectiv metoda “m�rfuri
similare”.

Întrucât din totalul de 39 de articole care au f�cut
obiectul DVI I…………/…….03.2005, organul vamal a g�sit în baza
local� de date doar 20 de articole care îndeplinesc condi�ia
de “m�rfuri similare”, s-au aplicat dispozi�iile art.3 din
Acordul pentru aplicarea art.VII din GATT pentru acestea, iar
pentru celelalte articole, pre�urile din factura extern�.

Cu privire la afirma�ia petentei c� organele vamale “nu
au încercat” aplicarea dispozi�iilor art.5,6 sau 7 din Acord,
se re�ine:

�Conform art.5, la aceast� metod�, se are în vedere
pre�ul la care imporatorul vinde m�rfurile dup� import, o sum�
reprezentând profitul mediu �i cheltuielile generale legate de
vânzare, care este dedus� din acest pre�.

�Prin valoarea calculat�  prev�zut� la art.6, se în�eleg:
costurile de produc�ie ale m�rfurilor importate, marja
beneficiului normal, cheltuielile generale ale exportatorului.
Pentru a utiliza aceast� metod�, trebuie ca importatorul s�
cunoasc� în mod detaliat date asupra producerii m�rfurilor
importate.

�Art.7 –“metoda ultimului recurs” indic� faptul c�
valoarea în vam� va fi stabilit� într-o manier� supl� �i se va
baza în special pe informa�ii deja existente sau pe valori în
vam� stabilite anterior.
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Prin contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA COM SRL,
împotriva Procesului verbal nr……………/…….11.2005, se constat� c�
aceasta nu prezint� argumente în sus�inerea aplic�rii
prevederilor art.5,6 sau 7 din Acord.

Rezult� c� prevederile articolelor invocate, nu sunt
aplicabile spe�ei.

Pentru celelalte 19 articole importate cu DVI
nr………/I…………/…….03.2005 organul vamal sus�ine c� în baza de
date nu  s-au g�sit m�rfuri similare, motiv pentru care a
aplicat metoda valorii de tranzac�ie prev�zut� la art.1

Acordul GATT prevede c�, prima baz� pentru determinarea
valorii în vam� este “valoarea de tranzac�ie”, a�a cum este
definit� la art.1, respectiv:

”valoarea în vam� a m�rfurilor importate va fi valoarea
de tranzac�ie, adic� pre�ul efectiv pl�tit sau de pl�tit
pentru m�rfuri, când acestea sunt vândute pentru export cu
destina�ia ��rii de import, dup� o ajustare conform
dispozi�iilor art.8, în m�sura în care:

a)nu exist� restric�ii referitoare la cedarea sau
utilizarea m�rfurilor de c�tre cump�r�tor(…);

b)vânzarea sau pre�ul nu sunt subordonate unor condi�ii
sau unor presta�ii a c�ror valoare nu este determinabil�
pentru ceea ce se refer� la m�rfurile de evaluat;

c)nici o parte a produsului oric�rei revânz�ri, cesiuni
sau utiliz�ri ulterioare a m�rfurilor de cump�r�tor, nu revine
direct sau indirect vânz�torului, afar� de cazul în care o
ajustare corespunz�toare poate fi operat� în virtutea
dispozi�iilor art.8, �i

d)cump�r�torul �i vânz�torul nu sunt lega�i sau, dac�
sunt lega�i, valoarea de tranzac�ie s� fie acceptabil� în
scopuri vamale, în virtutea dispozi�iilor paragrafului 2 al
prezentului articol”.

Articolul 8 din Acord care se coroboreaz� cu art.1,
prevede ajust�ri ale pre�ului efectiv pl�tit sau de pl�tit,
atunci când anumite elemente specifice care sunt considerate
ca f�când parte din valoarea în vam� sunt în sarcina
cump�r�torului, dar nu sunt incluse în pre�ul efectiv pl�tit
sau de pl�tit pentru m�rfurile importate, cum ar fi:
cheltuieli de transport pân� la locul de import, cheltuieli de
înc�rcare, desc�rcare �i manipulare pân� la locul de import,
costul asigur�rii, comisioane �i ambalaje, redeven�e.

Pentru argumentele prezentate se re�ine c�, m�sura
dispus� de c�tre organul vamal constând în determinarea cu
titlu definitiv a valorii în vam� cuantificat� la suma de
…………… lei este justificat� prin aplicarea dispozi�iilor art.1
�i art.3 din Acordul pentru aplicarea art.VII din GATT.
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Rezult� c� în spe��  prin procesul verbal de control al
valorii în vam� înregistrat sub nr…………/…….11.2005 organul
vamal a stabilit corect valoarea în vam� cu titlu definitiv a
m�rfurilor importate în baza DVI nr…………/I……………/…….03.2005, în
precum �i diferen�a de drepturi vamale aferente în sum� total�
de …………… lei.

Fa�� de aspectele constatate, pe cale de consecin��, DGFP
Constan�a prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii urmeaz� s�
decid� respingerea contesta�iei pentru suma de …………… lei
reprezentând drepturi vamale.

Referitor la aspectul privind con�inutul �i motivarea
deciziilor emise de organele vamale, se re�ine:

În contesta�ia formulat�, petenta afirm� c� deciziile
înregistrate sub nr…………… din …….11.2005 nu respect�
prevederile legale prev�zute de OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, respectiv:

� art.43 - privind con�inutul �i motivarea actului
administrativ;

� art.85, lit.c) nu exist� �i art.144 nu reprezint�
temeiul  legal în baza c�ruia s-a emis decizia;

� art.174.
Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, se

constat� c�, în con�inutul deciziilor în spe��, se men�ioneaz�
temeiul legal prev�zut de O.G. nr.92/2003 republicat� la data
de 24.06.2005, de�i aceste acte administrative fiscale
contestate au fost întocmite de Biroul vamal Constan�a la data
de 07.11.2005, dat� la care se aplic� O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat� în Monitorul Oficial
nr.863 din 26.09.2005 �i care a primit o nou� numerotare a
articolelor, fa�� de aceea�i ordonan�� republicat� la data de
24.06.2005.

Fa�� de constat�rile men�ionate, se impune desfiin�area
deciziilor înregistrate sub nr………… din …….11.2005, în vederea
întocmirii acestora cu men�ionarea temeiului de drept prev�zut
de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat� la data de 26.09.2005.

Cu privire la afirma�ia petentei, respectiv c� art.144 nu
reprezint� temeiul  legal în baza c�ruia s-a emis decizia, se
impune precizarea c� în decizii se mentioneaz� art.114 �i el
eronat, fa�� de art.115 cel corect.

Deoarece pentru perioada 26.07.2005 - 07.11.2005, au fost
calculate accesorii aferente sumei de …………… lei (………… lei -
…………… lei), iar din În�tiin�area de plat� nr…………/…….11.2005
transmis� Societ��ii Comerciale CONSTANTA COM SRL �i anexat�
la dosarul contesta�iei, rezult� c� s-au încasat taxe vamale
în valoare de …………… lei, motiv pentru care se impune emiterea
noii decizii cu stabilirea corect� a bazei de impunere.
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Pentru considerentele ar�tate, în temeiul art.179,
alin.1, art.180 �i art.186 (1) �i (3) titlul IX din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat�, coroborate cu art.77 �i 78 din Legea nr.141/1997
privind Codul vamal al României �i art.1 �i (3) din Acordul
pentru aplicarea art.VII al Acordului General pentru Tarife �i
Comer� GATT, se:

DECIDE:

1)Respingerea contesta�iei formulate împotriva
Procesului verbal de control nr…………/…….11.2005 încheiat de
organele vamale din cadrul Biroului Vamal Constan�a, pentru
suma total� de …………… lei, reprezentând:

- …………… lei taxe vamale;
- …………… lei comision vamal;
- …………… lei TVA.

2)Desfiin�area în totalitate a deciziilor referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale,
înregistrate sub nr……………/…….11.2006 pentru suma total� de
…………… lei, compus� din:

- ……… lei - dobând� taxe vamale;
- ……… lei - dobând� comision;
- ……… lei - dobând� TVA.

Un exemplar al actului de control de reverificare va fi
transmis Serviciului Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30
de zile de la data primirii prezentei decizii.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188, alin.2 din O.G.
nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11, alin.1 din Legea nr.554/02.12.2004 a
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi
atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a
de contencios administrativ competent� din cadrul Tribunalului
Constan�a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

P.F./4EX.
11.01.2006


