
          MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
           Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia generala de solutionare
a contestatiilor

DECIZIA NR._____/   _______2008
           privind solutionarea contestatiei depusa de
inregistrata la Agentia Nationala  de  Administrare Fiscala sub nr.  
...........................si reinregistrata sub nr.....................                  

Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata prin adresa
nr............ a ............., cu privire la reluarea procedurii de solutionare a
contestatiei formulata de   X         inregistrata la Directia generala de
solutionare a contestatiilor sub nr. ............ solutionare suspendata prin
Decizia nr. ...............   

SC X contesta procesul verbal de control nr................
intocmit de organele vamale din cadrul Directiei Regionale Vamale
............,astfel cum a fost modificat prin procesul verbal nr............
intocmit de acelasi organ de control privind  suma totala de ...............lei,
reprezentand:

accesorii aferente drepturilor de import
taxa pe valoarea adaugata
accize
taxe vamale

In conformitate cu prevederile art. 214(1) din OG 92/2003
privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare, Directia Regionala Vamala ............., prin adresa nr...........,
aflata in copie la dosarul cauzei, a inaintat Inspectoratului de Politie a
Judetului ............... serviciul de investigare a fraudelor procesul verbal
de control ........... impreuna cu anexele , in conformitate cu prevederile
art.600 lit.d) din Hotararea Guvernului nr.707/2006 referitoare la
sesizarea organelor de cercetare penala in cazul in care se considera ca
prin incalcarea reglementarilor vamale au fost savarsite infractiuni.

            Prin Decizia ANAF nr. ........... s-a dispus suspendarea
solutionarii cauzei pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura



penala, procedura urmand a fi reluata la incetarea motivului care a
determinat suspendarea. 

Cu adresa nr. ............... Directia generala juridica a
comunicat sentinta civila nr. ..........., pronuntata de Curtea de Apel -
Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr.........., mentinuta de
Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia civila nr. ............,
definitiva si irevocabila prin care s-a dispus anularea deciziei ANAF nr.
............de suspendare a solutionarii contestatiei formulata de SC
..............si obligarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala -
Directia generala de solutionare a contestatiilor la solutionarea pe fond a
contestatiei.

Avand in vedere solutia instantei judecatoresti, Agentia
Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala de solutionare a
contestatiilor va relua procedura administrativa de solutionare a
contestatiei formulata de  SC .............. impotriva procesului verbal de
control nr. ............ intocmit de organele vamale  din cadrul Directiei
Regionale Vamale ........., astfel cum a fost modificat prin procesul verbal
nr. .............., intocmit de acelasi organ de control, conform prevederilor
art. 214 alin.(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 205,
art. 207, art. 209, alin. 1, lit. b) coroborate cu prevederile art. 214, alin. 3
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala este legal investita sa se pronunte asupra contestatiei SC ..X.,...

I. SC X    contesta obligatiile stabilite in sarcina sa suma
totala de ........... lei, reprezentand taxe vamale, accize, TVA precum si
accesorii.

Societatea invedereaza faptul ca, urmare obiectiunilor
formulate, “a fost emis un nou act administrativ care, conform afirmatiilor
reprezentantilor Directiei Regionale Vamale ........il inlocuieste pe cel
comunicat in data de .......... si inregistrat la Directia Regionala Vamala
Constanta sub nr..........

Prin noul act administrativ, datoria societatii catre bugetul de
stat este de ............. lei, pe care societatea o contesta in totalitate,
sustinand ca “intreg procesul verbal pleaca de la prezumtii false si
neintemeiate”, intrucat conform legislatiei in vigoare organizarea,
functionarea si controlul vamal al activitatii de comercializare a marfurilor
in regim duty free se face sub supravegherea vamala.

Contestatoarea invedereaza faptul ca “activitatilor
desfasurate intr-o perioada de timp li se aplica legea in vigoare la acea
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data” , in consecinta perioadei supuse “controlului ulterior i se vor aplica
dispozitiile vechiului Cod Vamal al Romaniei din data de ........ si nu cele
ale noului Cod vamal al Romaniei din data de .........”.

In acest sens societatea sustine ca nu ii sunt aplicabile
prevederile art.143 alin.1 si 2 , art.142, art.143, art.144, art.145 din
Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.

Totodata societatea contestatoare arata  ca avand in vedere
definitia comercializarii marfurilor in regim duty free, “este de
neconceput ca in sarcina unui magazin duty free sa ia nastere o datorie
vamala catre statul roman, din moment ce scopul magazinelor duty free
este acela de a deservi persoanele care ies din tara”, responsabilitatea
accesului in aceasta zona apartinand exclusiv politiei de frontiera.

In ceea ce priveste taxele vamale stabilite prin actul de
control, contestatoarea invedereaza urmatoarele:
- deoarece societatea nu are atributii in controlul veridicitatii vizei si a
pasaportului si “avand in vedere faptul  ca timpul de stationare in vama
este mult diferit in practica fata de cel stabilit/estimat de autoritati”
organele vamale ar trebui sa aiba in vedere ca toate comparatiile sa se
faca nu numai pe fiecare luna in parte, ci sa fie luata in considerare si
prima zi a fiecarei luni;
- privind persoanele care figureaza in baza de date a societatii dar nu si
in cea a politiei de frontiera, aceasta sustine ca exista persoane cu
dubla cetatenie si, in acest caz, exista posibilitatea ca la punctul de
trecere a frontierei aceste persoane sa prezinte un pasaport diferit de
cel prezentat in magazin, la cumpararea marfurilor, avand in vedere
dubla cetatenie.
- o parte din marfurile comercializate in perioada controlului au fost
vandute unor persoane care apartin statelor membre ale spatiului
Schengen, cetateni care nu se inscriu in evidentele politiei de frontiera ,
in consecinta sunt persoane care nu figureaza “in baza de date a politiei
de frontiera si care nu trebuie luate in calcul la stabilirea unei eventuale
datorii vamale”.

Totodata societatea arata   ca in cazul tigarilor de foi taxa
vamala este, conform Tarifului vamal de import de 60% si nu de 98%,
asa cum este inscris in unele din anexele la procesul verbal de control.

Contestatoarea sustine totodata ca procesul verbal de
control nu contine toate datele faptice care sa ajute la determinarea
datoriei vamale si nu face referire la niciun text de lege cu privire la
cuantumul si modalitatea de calcul a obligatiilor stabilite in sarcina
societatii.

Societatea sustine ca organul vamal de control nu a
evidentiat, in Procesul verbal, modul in care au fost calculate accizele(
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pe cantitate) si nici nu face dovada ca marfurile au fost introduse in tara
intrucat acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum.

Acelasi aspect il invedereaza contestatoarea si referitor la
taxa pe valoarea adaugata care, sustine aceasta, nu s-ar datora decat
pentru produsele importate.
  

II. Procesul verbal de control nr............. a fost intocmit de
organele vamale din cadrul Directiei Regionale Vamale .........., in urma
controlului dispus de vicepresedintele Autoritatii Nationale a Vamilor la
SC    X     , urmare sesizarilor primite de la unele state membre UE
privind introducerea unor insemnate cantitati de tigarete, in mod
fraudulos, in teritoriul vamal al acestora.

Avand in vedere obiectiunile depuse de societate impotriva
acestui act de control, Directia Regionala Vamala .........  a emis un alt
act administrativ fiscal de indreptare a erorilor materiale cuprinse in
procesul verbal de control nr..........., si anume procesul  verbal de
control .........., incheiat pe aceeasi perioada si pentru aceleasi obligatii.

SC X    este autorizata sa comercializeze marfuri in valuta in
regim "duty free" conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.104/2002 aprobata si modificata prin Legea nr.132/2003
privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty free, a
Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de
comercializare a marfurilor in regim duty free, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr.1397/2002 si in baza autorizatiei de duty
free nr.4/11.11.2002 emisa de Ministerul Finantelor Publice.

Din verificarile efectuate privind intrarile si iesirile de
persoane fizice si mijloace de transport in/din tara prin punctul de
frontiera ..............in perioada 01.01.200x - 30.09.200x inaintate pe
suport informatic de catre Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera
au rezultat urmatoarele aspecte:
- persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul duty
free cu ocazia iesirii din tara, ale caror date de iesire din tara corespund
cu datele din bonurile fiscale;
- persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul duty
free cu ocazia iesirii din tara, ale caror date de iesire din tara nu
corespund cu datele din bonurile fiscale;
- persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul duty
free care nu se regasesc in evidentele Politiei de Frontiera ..........

Pentru marfurile comercializate de  SC   X    prin magazinul
duty free care se regasesc in bonurile fiscale pe perioada 01.01.200x -
30.09.200x, emise unor persoane fizice la un interval mai mare de o zi
calendaristica (24 de ore) precum si aferent unor persoane fizice
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neregasite in evidenta informatica a Inspectoratului judetean de politie
Constanta, organele vamale au procedat la calculul datoriei vamale in
temeiul prevederilor  art.144 lit.b) si c) Legea nr.141/1997 privind Codul
vamal al Romaniei.

In consecinta, organele vamale au stabilit de plata  in sarcina
societatii drepturi vamale in suma totala de .......... lei reprezentand:

accesorii
taxa pe valoarea adaugata
accize
taxe vamale

III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei si
documentele invocate de aceasta, constatarile organelor vamale si
actele normative invocate de contestatoare si de organele vamale,  
se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca organele vamale au
stabilit in mod legal diferente de drepturi vamale in sarcina
societatii contestatoare in conditiile in care aceasta a comercializat
marfuri in regim de duty - free catre persoane a caror situatie, la
momentul cumpararii marfurilor nu corespundea cu situatia
rezultata din evidentele politiei de frontiera.

In fapt, SC X si-a desfasurat activitatea in baza autorizatiei
de comercializare marfuri in valuta in regim de " duty free ", conform
prevederilor O.U.G. 104/2002 aprobata si modificata prin Legea nr.
132/2003 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim "
duty free ", a Normelor de organizare, functionare si control vamal al
activitatii de comercializare a marfurilor in regim " duty free " aprobate
prin O.M.F.P. 1397/2002 si in baza Autorizatiei de Duty Free nr. 4 din
data de 11.11.2002 emisa de Ministerul Finantelor Publice, avand ca
termen de valabilitate 1 an de la data autorizarii respectiv de la data de
11.11.2002 si avand prelungit termenul de la un an la cinci ani de la data
emiterii autorizatiei, conform rezolutiei de prelungire din data de
17.10.2003.

Prin procesul verbal de control nr. ............ emis de Directia
Regionala Vamala ............. fost stabilite in sarcina contestatoarei
obligatii in suma totala de ......... lei, reprezentand taxe vamale, accize,
TVA precum si accesorii aferente acestora.

Organele vamale au constatat ca exista inadvertente intre
baza de date a societatii si cea a IJPF ........, respectiv persoane fizice
care au cumparat marfuri din magazinul duty free si care nu se regasesc
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inregistrate in evidenta punctului de frontiera ......... ca fiind iesite din
tara, precum si bonuri fiscale emise unor persoane fizice la care s-a
constatat un interval mai mare de 24 de ore intre data emiterii bonului
fiscal si data iesirii efective din tara a persoanelor, catre o destinatie
internationala conform evidentelor punctului de trecere al frontierei.

Prin adresa nr.......... Directia Regionala Vamala ........ a
sesizat Inspectoratul de Politie al judetului  - serviciul de investigare a
fraudelor si a inaintat procesul verbal nr............, precum si anexele la
actul de control, in conformitate cu prevederile art.600 lit.d) din
Hotararea Guvernului nr.707/2006 privind Regulamentul de aplicare a
Codului vamal si a prevederilor art.108 din Codul de procedura fiscala,
referitor la sesizarea organelor de cercetare penala competente in cazul
in care se considera ca prin incalcarea reglementarilor vamale au fost
savarsite infractiuni.

Urmare cercetarii penale efectuate de Directia de investigare
a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism din cadrul
Ministerului Public a fost emisa Ordonanta nr. ........luna noiembrie ziua
05, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a unor
angajati ai SC X SRL pentru infractiunea de contrabanda si complicitate
la contrabanda, prevazute de art. 175 din Legea 141/1997 si art. 26 C.P
raportat la art. 175 din Legea nr 141/1997, cu aplicarea art. 13 Cod
Penal. Totodata s-a dispus disjungerea cauzei privind invinuitii din
cadrul SC X SRL pentru infractiunile de abuz in serviciu si fals in
inscrisuri sub semnatura privata precum si cele de fals intelectual si
complicitate la evaziune fiscala.

SC X SRL comercializa marfuri in regim de "duty free "
avand caracter de antrepozit vamal conform Autorizatiei de Antrepozit
Vamal nr. 1067, eliberata de biroul vamal ....... in data de 27.10.200x, cu
termen de depozitare 27.10.200x - 27.10.200x. Controlul vamal a avut
ca perioada de verificare intervalul 01.01.200x - 30.09.200x.

In drept, dispozitiile Ordinului nr. 1397 din 22 octombrie
2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control
vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free in
vigoare pe perioada supusa verificarii prevad la pct.13 din Anexa 1 la
Normele " Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se
face prin bonuri fiscale sau prin facturi.
    Bonurile fiscale vor conţine următoarele date:
    - denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul
fiscal;
    - numărul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescătoare);
    - identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul
documentului de trecere a frontierei de stat;
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    - numărul cursei, în cazul transportului aerian;
    - felul bunului vândut;
    - unitatea de măsură;
    - cantitatea;
    - valoarea unitară şi totală;
    - data vânzării.
    Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, cum
ar fi: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc.
Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale facturile vor evidenţia
în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente
cerute de reglementările în vigoare.

Din verificarile efectuate privind intrarile si iesirile de
persoane fizice si mijloace de transport in/din tara prin punctul de
frontiera ....... in perioada 01.01.200x - 30.09.200x inaintate pe suport
informatic de catre Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera .........
au rezultat urmatoarele aspecte:

1)persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul
duty free cu ocazia iesirii din tara, ale caror date de iesire din tara
corespund cu datele din bonurile fiscale;

2)persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul
duty free cu ocazia iesirii din tara, ale caror date de iesire din tara nu
corespund cu datele din bonurile fiscale( datele bonurilor fiscale difera
mult de data iesirii din tara, diferenta de data fiind de la o zi la zece zile
sau chiar mai mult, dupa data iesirii efective din tara);

3)persoane fizice care au cumparat marfuri in valuta din magazinul
duty free care nu se regasesc in evidentele Politiei de Frontiera ..........

Se retine ca, pentru persoanele de la punctul 1), organele
vamale nu au stabilit diferente de drepturi vamale intrucat a existat o
corespondenta intre persoanele care au cumparat produse din
magazinul duty - free si cele care au parasit tara, in conformitate cu
evidentele politiei de frontiera.

Se retine ca verificarile efectuate la punctele 2) si 3), mai sus
mentionate, intra sub incidenta prevederilor pct.18 din Ordinul nr. 1397
din 22 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor de organizare,
funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în
regim duty-free in vigoare pe perioada supusa verificarii, care prevad:

   " Magazinele duty-free au obligaţia să efectueze controlul zilnic al
intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, iar rezultatele vor fi consemnate într-un
registru sigilat de biroul vamal.
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    Lunar magazinele vor remite biroului vamal un borderou în care sunt
trecute, cantitativ şi valoric, următoarele date:
    - stocul iniţial;
    - intrările;
    - ieşirile;
    - distrugerile de mărfuri;
    - stocul final.
    Titularul autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free este
răspunzător de plata tuturor taxelor prevăzute de lege pentru orice
marfă care se constată că lipseşte la inventar sau că a fost sustrasă din
magazin."

Pe cale de consecinta, se retine ca, au fost comercializate
marfuri catre persoane care nu corespund evidentei din baza de date a
politiei de frontiera, fie ca datele din bonurile fiscale difera substantial de
cele de iesire din tara la intervale intre una si zece zile sau mai mult, fie
ca persoanele cumparatoare nu figureaza in evidenta P. P. F  ........ din
baza de date a I.J.P.F. ....., incalcandu-se astfel, de catre S.C. X SRL,
prevederile Normelor de organizare, functionare si control vamal al
activitatii de comercializare a marfurilor in regim " duty - free " aprobate
prin OMFP 1397/2002 respectiv:

- Punctul 1, lit. a ) magazine duty-free - depozite autorizate de
Ministerul Economiei şi Finanţelor, amplasate numai pe partea dreaptă a
sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a
României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene,
terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mărfuri
comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor
care călătoresc, având ca destinaţie o ţară terţă;

- Punctul 1, lit. e)  cumpărători - persoanele care călătoresc
înspre o destinaţie internaţională, precum şi pasagerii şi membrii
echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar.
În cazul magazinelor duty-free diplomatice, noţiunea de cumpărător se
referă la reprezentanţele diplomatice şi personalul acestora.

Se retine ca pentru marfurile comercializate din magazinul "
duty - free " apartinand SC X SRL, ce se regasesc in bonurile fiscale
emise unor persoane fizice, la un interval mai mare de o zi
calendaristica( 24 de ore) precum si unor persoane fizice neregasite in
evidenta informatica a persoanelor iesite din tara, s-au aplicat, pentru
stabilirea momentului in care s-a nascut datoria vamala, potrivit
dispozitiilor art. 148, alin. 2 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al
Romaniei, care prevede ca:
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'' Dacă nu este posibilă stabilirea cu exactitate a momentului

în care se naşte datoria vamală, momentul luat în considerare pentru
stabilirea elementelor de taxare proprii mărfurilor în cauză este acela în
care autoritatea vamală constată că mărfurile se află într-o situaţie care
face să se nască o datorie vamală. Când, la data constatării, autorităţile
vamale dispun de informaţii din care rezultă că datoria vamală s-a
născut într-un moment anterior, cuantumul drepturilor de import se
determină pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai
îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii. "

Referitor la faptul ca organele vamale isi bazeaza
constatarile pe datele din listele intocmite de Politia de frontiera se retine
ca dispozitiile art. 21, lit. k)  din O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea
si functionarea Politiei de Frontiera Romana cu modificarile si
completarile ulterioare prevad ca atributii: " culege, stochează,
prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile
stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor
legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu
organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România
este parte;"

De asemenea se retine ca in baza art. 21 lit. c) a aceluiasi
act normativ din cadrul Sectiunii I-a " Atributiile Politiei de Frontiera
Romana" aceasta institutie raspunde si " realizează controlul
documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere
deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele
libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri,
după caz, potrivit legii;" .

In consecinta momentul nasterii datoriei vamale a fost
momentul in care s-a lichidat regimul suspensiv de antrepozitare,
prin import definitiv, la depunerea si inregistrarea declaratiilor
vamale de import. 

Se retine ca, reglementarile vamale prevad limite privind
introducerea de bunuri cumparate in regim de "duty - free" in tara,
de catre presoane fizice, si care nu corespund cu cantitatile
vandute individual persoanelor din anexele actului de control.

Neconcordantele dintre evidentele contestatoarei referitoare
la cumparatorii marfurilor din magazinul duty - free si baza de date a
politiei de frontiere privind persoanele iesite din tara, conduc la concluzia
ca, SC X SRL nu poate justifica faptul ca foarte multe persoane nu
figureaza deloc in evidentele politiei de frontiera romane sau figureaza
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ca iesite din tara la alte date decat cele in care au avut calitatea de
cumparatori din evidentele magazinului. Mai mult societatea nu aduce
nici o dovada in sustinerea afirmatiilor sale. 
 

In consecinta, in mod legal organele vamale au stabilit in
sarcina contestatoarei drepturi vamale aferente comercializarii de
marfuri in regim duty free catre persoane a caror situatie la
momentul cumpararii marfurilor nu corespundea cu situatia
rezultata din evidenta politiei de frontiera.

In ceea ce priveste argumentul societatii referitor la faptul
ca pentru marfurile din categoria tigari de foi taxa vamala aplicabila
in perioada 01.01.200x - 30.09.200x era de 60% si nu 98% cat au
aplicat organele vamale, acesta este fondat, intrucat se retine ca in
Tariful vamal al Romaniei anul de referinta 200x, la Sectiunea IV
Produse ale industriei alimentare, bauturi, lichide alcolice si otet,
tutun si in;locuitor de tutun prelucrat, Capitolul 24 Tutun si
inlocuitor de tutun prelucrat se regaseste pozitia tarifara
2402100000 - Tigari de foi ( inclusiv cele cu capete taiate ) si
trabucuri, continand tutun,caruia ii corespunde o cota de taxe
vamale de 60%.

In consecinta prin adresa nr. ........... a Directiei generale de
solutionare a contestatiilor din cadrul A.N.A.F. s-a solicitat
organului vamal din cadrul Directiei Regionale Vamale ........ sa
recalculeze drepturile vamale urmare noilor date si sa comunice
modul de calcul al taxelor vamale, accizelor si TVA pentru
produsele “ Tigari de foi ( inclusiv cele cu capete taiate ) si
trabucuri, continand tutun, sub aspectul valorii in vama pentru
fiecare cantitate vanduta, cota de impozit aplicata, cuantumul
obligatiei principale datorata bugetului consolidat si accesoriile
aferente, argumentul societatii privind cota de taxe vamale
aplicabila fiind fondat. 
                              

Prin adresa nr. ........., anexata in dosarul cauzei  Directia
Regionala Vamala ........... - Serviciul antifrauda fiscala si vamala a
precizat ca valoarea drepturilor vamale recalculate prin aplicarea
cotei de taxe vamale de 60% in locul cotei de 98% pentru tigari de
foi ( inclusiv cele cu capete taiate ) si trabucuri, continand tutun,
datoria vamala este de:

- ........lei taxe vamale;
-  ...... lei taxa pe valoarea adaugata;
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-  ..... lei accesorii aferente taxe vamale si taxei pe valoarea
adaugata .

Modalitatea de calcul stabilita de organul vamal a avut la
baza urmatoarele formule de calcul:

Valoarea in vama = Pret unitar (E/pachet) x cantitatea
(pachete)x Cursul de schimb valabil la data depunerii D.V.I (IM 4);

Taxa vamala = 60%x Valoarea in vama;
Accize = Valoarea Accizei la mia de bucati cf. Codului

fiscal x Curs de schimb pentru accize x Nr. Bucati/1000bucati;
TVA = (Valoarea in vama + Taxe vamale + Accize) x 19%.

Data pana la care s-au calculat accesoriile este 21.06.200x.

Stabilirea obligatiilor vamale s-a facut pe luni: ianuarie -
septembrie 200x si pe tipuri de produse, conform anexei aflate la
dosarul cauzei. 

In urma recalcularii rezulta ca din drepturile vamale si
accesoriilor aferente acestora stabilite in sarcina societatii in suma
totala de  .......... lei reprezentand:

............. lei  taxe vamale

............. lei  accize

............. lei  taxa pe valoarea adaugata

............. lei  accesorii aferente taxe vamale si taxei pe
valoarea adaugata,

pentru suma de ............. lei reprezentand: 

   ............. lei taxe vamale
............ lei accize
............ lei taxa pe valoarea adaugata
............ lei accesorii aferente drepturilor de import, 

contestatia va fi respinsa ca neintemeiata.

In ceea ce priveste diferenta in suma totala de ........ lei
reprezentand:

- ........ lei taxe vamale;
-  ....... lei taxa pe valoarea adaugata;
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-   ...... lei accesorii aferente drepturilor de import.

calculata intre suma stabilita prin procesul verbal si suma
rezultata in urma recalcularii, contestatia va fi admisa aceste
obligatii fiind consecinta unei erori de calcul.

Referitor la sustinerea societatii conform careia
perioadei in care s-a desfasurat controlul i se vor aplica dispozitiile
Legii 141/1997, privind Codul vamal al Romaniei si nu cele ale
noului Cod, se retine ca in actul de control intocmit nu exista nicio
mentiune privind prevederi din noul Cod vamal intrat in vigoare in
anul 2006, deci ulterior controlului.
 

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 148, alin. 2,
din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, pct. 1, lit a si e,
pct.13 din Anexa 1 la Normele Ordinului nr. 1397 din 22 octombrie 2002
pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal
al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free coraborate
cu art. 216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, republicat, cu completarile si modificarile ulterioare,
se,

DECIDE

  1).Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata
de SC X  pentru suma totala de ......... lei, reprezentand:

    ............ lei taxe vamale
............ lei        accize
............ lei        taxa pe valoarea adaugata
............ lei        accesorii aferente drepturilor de import.

2.)Admiterea contestatiei formulata de SC X  pentru
suma totala de: ....... lei, reprezentand:

- ........ lei taxe vamale;
   -  ....... lei  taxa pe valoarea adaugata;
   -   ...... lei accesorii aferente drepturilor de import.
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Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel X, in
termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR GENERAL,
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