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       DECIZIA  nr.407/2010/2011

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a  fost  sesizatã de
Direc\ia Regional` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Bra]ov prin adresa
nr...../05.10.2010, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr......../07.10.2010, asupra
contesta\iei formulate de S.C. ...... S.R.L. din ......, jud. Mure], [mpotriva Deciziei
pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr......../30.08.2010, comunicata petentei la data de 06.09.2010, potrivit
confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei.

Suma contestat` este de .......... lei, compus` din:
- ....... lei reprezent@nd taxe vamale;
- ........ lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ........ lei reprezent@nd 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 Regional` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Bra]ov sub nr......../29.09.2010 petenta invoc` urmãtoarele:

- declarantul vamal, angajat al comisionarului vamal [ntocme]te
declara\ia vamal` ]i stabile]te [ncadrarea tarifar` [n func\ie de documentele care au
[nso\it marfa importat`;

- [n baza documentelor ata]ate coletului a fost f`cut` [ncadrarea
"panouri cu LED-uri" la pozi\iile tarifare: 8531.20.20.90, 8473.30.20.00,
8504.40.30.90, 8541.10.00.00, 8544.42.10, [n func\ie de care au fost stabilite
sumele de plat`, sume care au fost achitate;

- [n acela]i timp veridicitatea celor din declara\ia vamal`
nr........./02.03.2009 a fost certificat` de cel pu\in 2 lucr`tori vamali prin aplicarea
]tampilei pentru controlul documentelor ]i pentru controlul fizic;

- solicit` desfiin\area actelor atacate ]i men\inerea [ncadr`rii tarifare
ini\iale, [ntruc@t a fost de bun` credin\`, apel@nd la serviciile unui comisionar
vamal acreditat ]i pl`tind sumele reie]ite [n declara\ia vamal` nr........../02.03.2009,
declara\ie vamal` care poart` semn`turile comisionarului vamal, precum ]i
semn`tura de certificare a cel pu\in 2 lucr`tori vamali.
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B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior al
opera\iunii de punere [n liber` circula\ie a m`rfurilor nr........../02.03.2009 derulat`
de S.C. ....... S.R.L. din ...., jud. Mure], Decizia pentru regularizarea situa\iei
privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr........./30.08.2010,
organele de specialitate ale Direc\iei Regionale pentru Accize ]i Opera\iuni
Vamale Bra]ov au constatat c`, [ncadrarea tarifar` a bunurilor importate [n baza
declara\iei vamale nr......../02.03.2009, este eronat`.  

Prin urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr......./30.08.2010, [n sarcina
societ`\ii au fost calculate diferen\e de drepturi vamale de import [n sum` total` de
..... lei (...... lei reprezent@nd taxe vamale + ...... lei reprezent@nd tax` pe valoarea
ad`ugat`) precum ]i major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de .... lei (.... lei aferente
taxelor vamale + ..... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

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, organele de specialitate ale Direc\iei Regionale pentru Accize
]i Opera\iuni Vamale Bra]ov au efectuat un control vamal ulterior la S.C..... S.R.L.
din ........, jud. Mure], ce a avut ca obiect verificarea opera\iunii de punere [n liber`
circula\ie a m`rfurilor [ncadrate la pozi\ia tarifar` 8531, din D.V.I.
nr...../02.03.2009.

Din con\inutul procesului verbal de control nr...../30.08.2010 se re\ine
c` S.C. ...... S.R.L. a achizi\ionat de la societatea ......... din Hong Kong, [n baza
facturii proforme nr........./23.12.2008, m`rfuri [n valoare total` de ....... USD din
care ......... USD reprezint` cheltuieli de transport pe parcurs extern. Ulterior a fost
emis` factura extern` nr........./13.01.2009, [n valoare de ....... USD, [n care sunt
descrise distinct toate componentele importate, astfel: 9 buc. "display" cu LED-uri
cu rezolu\ie 16X16; accesorii ]i p`r\i componente (card emis./rec., surs` de
alimentare, module LED, 55 m cablu, card GF8400, module conversie).

Potrivit declara\iei vamale de punere [n liber` circula\ie
nr......./02.03.2009, aceste bunuri au fost [ncadrate la pozi\iile tarifare:
8531.20.20.90, 8473.30.20.00, 8504.40.30.90, 8541.10.00.00, 8544.42.10.00.

{n Nota de constatare [ncheiat` de echipa de control [n prezen\a
administratorului societ`\ii, se men\ioneaz` urm`toarele:

- la verificarea fizic` efectuat` s-a constatat faptul c`, echipamentul
este format dintr-un panou de mari dimensiuni de aproximativ 12 m p`tra\i care, cu
ajutorul proces`rii de date ]i a unor programe de calculator special create, permite
afi]area de secven\e video ]i spot-uri publicitare;

- acest echipament poate citi diverse tipuri de format: text, office,
fi]iere imagini, secven\e video, conform specifica\iei tehnice a modelului 701 (cu
extensia BMI, MPG, MPEG, AVI, DVD, SWF, RA, WMV, ASF, etc.).

{n urma identific`rii fizice a aparatului, \in@nd cont de specifica\iile
tehnice din manualul de utilizare/instalare, organele vamale au constatat faptul c`
[ncadrarea tarifar` a m`rfurilor din declara\ia vamal` de punere [n liber` circula\ie
este eronat`. {ntruc@t aparatul identificat este o combina\ie de ma]ini, acesta trebuie
clasificat [n conformitate cu Nota 3 la sec\iunea XVI din Sistemul armonizat de
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denumire ]i codificare a m`rfurilor, ca ]i c@nd ar fi format exclusiv din componenta
care realizeaz` func\ia sa principal`, respectiv cea de monitor - care este o func\ie
proprie indicat` la pozi\ia 8528.

Prin urmare, prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr........./30.08.2010, [n sarcina
societ`\ii au fost calculate diferen\e de drepturi vamale de import [n sum` total` de
...... lei (....... lei reprezent@nd taxe vamale + ....... lei reprezent@nd tax` pe valoarea
ad`ugat`) precum ]i major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ..... lei (........ lei
aferente taxelor vamale + ......... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, [ncadrarea m`rfurilor [n Tariful vamal de import al
Romaniei se face conform Regulilor generale pentru interpretarea Sistemului
armonizat de denumire ]i codificare a m`rfurilor, prezentate [n anexa la Legea
nr.98/1996 pentru aderarea Rom@niei la Conven\ia Interna\ional` privind Sistemul
armonizat de denumire ]i codificare a m`rfurilor ]i [n concordan\` cu Notele
explicative ale sistemului armonizat, a]a cum se precizeaz` la art.48 din Legea
nr.86/2006 privind Codul vamal al Rom@niei, [n vigoare [n perioada derul`rii
importurilor, care prevede urm`toarele:

"(1) Clasificarea tarifara reprezinta stabilirea, pentru marfurile
respective, potrivit reglementarilor in vigoare:

a) codului tarifar din Nomenclatura combinata a marfurilor sau a
codului tarifar din orice alta nomenclatura mentionata la art. 46 lit. b);

b) codului tarifar din orice alta nomenclatura care se bazeaza in
intregime sau in parte pe Nomenclatura combinata a marfurilor ori care adauga la
aceasta orice subdiviziune si care este stabilita de dispozitiile legale care
reglementeaza domenii specifice cu privire la aplicarea altor masuri decat cele
tarifare legate de schimbul de marfuri.

(2) La clasificarea tarifara a marfurilor se utilizeaza regulile
generale pentru interpretarea Sistemului armonizat din Conventia
internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a
marfurilor, inclusiv anexa acestuia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983,
ratificata prin Legea nr. 98/1996".

Acelea]i prevederi se reg`sesc ]i la art. 20 din Regulamentul CEE nr.
2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

{n acela]i timp, se re\ine c` prin Regulamentul CEE nr. 2658/1987 s-a
instituit o nomenclatur` combinat`, [ntemeiat` pe Sistemul armonizat de denumire
]i codificare a m`rfurilor instituit prin Conven\ia interna\ional` [ncheiat` la
Bruxelles la 14 iunie 1983, care reia pozi\iile ]i subpozi\iile de ]ase cifre din
sistemul armonizat, fiindu-i specifice numai a ]aptea ]i a opta cifr`, care formeaz`
subdiviziuni, precum ]i un tarif integrat al Comunit`\ii denumit TARIC, bazat pe
nomenclatura combinat` (care contine maximum 10 cifre).

Nomenclatura combinat` con\ine 97 capitole (identificate printr-un
cod numeric de doua cifre) grupate [n 21 de sec\iuni. Fiecare capitol con\ine pozi\ii
tarifare (identificate printr-un cod numeric de patru cifre). Fiecare pozi\ie tarifar`
poate s` con\in` subpozi\ii tarifare de diferite niveluri de subordonare, identificate
printr-un cod numeric de maximum opt cifre [n cazul Nomenclaturii combinate ]i,
respectiv, de maximum 10 cifre [n cazul Nomenclaturii TARIC.

Potrivit Regulilor generale pentru interpretarea sistemului armonizat
]i a notelor explicative de interpretare a regulilor, rezult` urm`toarele:
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"Incadrarea marfurilor in Nomenclatura pentru clasificarea
marfurilor in tarifele vamale se face conform principiilor urmatoare:

[...]
Regula 2: a) Orice referire la un articol de la o poziŃie determinată

acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiŃia ca el să prezinte, ca
atare, caracteristicile esenŃiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se
aplică şi la articolul complet sau finit, sau considerat ca atare, în virtutea
dispoziŃiilor precedente, atunci când articolul este prezentat demontat sau
nemontat; [...]".

{n contesta\ia formulat` petenta solicit` desfiin\area actelor atacate ]i
men\inerea [ncadr`rii tarifare ini\iale, [ntruc@t a fost de bun` credin\`, apel@nd la
serviciile unui comisionar vamal acreditat ]i pl`tind sumele reie]ite [n declara\ia
vamal` nr........./02.03.2009, declara\ie vamal` care poart` semn`turile
comisionarului vamal, precum ]i semn`tura de certificare a cel pu\in 2 lucr`tori
vamali.

Fa\` de aceast` sus\inere a petentei se re\in urm`toarele:
- la art.4 alin.(17) din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire

a Codului Vamal Comunitar, este definit` declara\ia vamal`, astfel: "reprezint ă
documentul în care o persoană indică în forma şi modalitatea prevăzută,
dorin Ńa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal";

- la art.64 din acela]i act normativ se prevede "1. În conformitate cu
art.5, o declaraŃie vamală poate fi făcută de orice persoană care este în măsură să
prezinte mărfurile respective sau poate împuternici pe cineva să le prezinte
autorităŃii vamale competente, împreună cu toate documentele solicitate pentru
aplicarea reglementărilor cu privire la regimul vamal pentru care se declară
mărfurile";

- art.199 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 privind dispozi\iile de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, prevede c`: "Fără a se aduce atingere eventualei aplicări a
dispoziŃiilor penale, depunerea la biroul vamal a unei declaraŃii semnate de
către declarant sau reprezentantul acestuia îl obligă pe acesta ca, în
conformitate cu dispoziŃiile în vigoare, să răspundă de:

- corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie;
- autenticitatea documentelor anexate
şi de
- respectarea tuturor obligaŃiilor ce decurg din plasarea

respectivelor mărfuri sub regimul avut în vedere".
Prin urmare, declara\ia vamal` este un act cu caracter public, prin care

o persoană manifestă, în formele şi modalităŃile prevăzute în reglementările
vamale, voinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal.

La art.100 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, potrivit c`ruia:

"(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să
modifice declaraŃia vamală.
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală
verifică orice documente, registre şi evidenŃe referitoare la mărfurile vămuite sau la
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operaŃiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate
face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect
din punct de vedere profesional în operaŃiunile menŃionate sau al oricărei alte
persoane care se află în posesia acestor acte ori deŃine informaŃii în legătură cu
acestea. De asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea
mai există.
    (3) Când după reverificarea declaraŃiei sau după controlul ulterior
rezultă că dispoziŃiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate
pe baza unor informaŃii inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri
pentru regularizarea situaŃiei, Ńinând seama de noile elemente de care dispune.

Potrivit art.223 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al
României:

"(1) Datoria vamală la import ia naştere prin:
    a) punerea în liberă circulaŃie a mărfurilor supuse drepturilor de
import;
    b) plasarea unor astfel de mărfuri sub regimul de admitere temporară

cu exonerare parŃială de drepturi de import.
    (2) Datoria vamală se naşte în momentul acceptării declaraŃiei vamale
în cauză.
    (3) Debitorul este declarantul. În situaŃia unei reprezentări indirecte,
persoana pe seama căreia se face declaraŃia vamală este, de asemenea, debitor.
Când se întocmeşte o declaraŃie vamală pentru unul din regimurile menŃionate la
alin. (1), pe baza unor date care au ca efect faptul că toate sau o parte a drepturilor
legal datorate nu au fost încasate, persoanele care au furnizat informaŃiile necesare
la întocmirea declaraŃiei şi care ştiau sau care ar fi trebuit să ştie că aceste
informaŃii erau false sunt, de asemenea, debitori".

Art.579 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al Rom@niei,
aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.707/2006, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prevede:

"Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul operaŃiunii de
vămuire pentru diferenŃele în minus constatate la controlul ulterior, precum şi
pentru penalităŃile rezultate din aceste operaŃiuni".

Totodat`, art.1042 din Codul civil, prevede: "Creditorul unei obligaŃii
solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul să
poată opune beneficiul de diviziune".

Din coroborarea textelor de lege anterior citate, se re\ine c`,
legiuitorul a prev`zut c` la controlul ulterior se vor verifica orice registre, eviden\e
]i [nscrisuri referitoare la m`rfurile v`muite, sau documente ce con\in informa\ii [n
leg`tur` cu acestea, put@nd fi f`cut ]i controlul fizic al m`rfurilor ]i dac`, dup`
reverificare sau dup` controlul ulterior, rezult` c` dispozi\iile care reglementeaz`
regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor date inexacte, atunci
autoritatea vamal` ia m`suri pentru regularizarea situa\iei, \in@nd seama de noile
elemente de care dispune.

Obliga\iile vamale pot fi stabilite at@t [n sarcina titularului opera\iunii
c@t ]i [n sarcina comisionarului vamal, deponent al declara\iei vamale c`reia [i
revine o r`spundere direct`, ac\ion@nd [n nume propriu [n calitate de reprezentant al
titularului de opera\iune.
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Cum [ns`, unul dintre efectele principale ale solidarit`\ii este faptul c`,
creditorul poate s` cear` oric`rui debitor plata [ntregii datorii, f`r` ca acesta s`
poat` invoca beneficiul diviziunii, se re\ine c` [n mod corect organele vamale au
stabilit [n sarcina S.C...... S.R.L., [n calitate de titular al opera\iunii, diferen\e de
drepturi vamale ]i obliga\ii de plat` accesorii.

Se re\ine c` societatea nu aduce niciun argument de fond care sã fie
motivat pe baza de dispozi\ii legale, prin care sã combatã ]i sã înlãture constatãrile
organelor vamale.

Pe cale de consecin\`, ca urmare a stabilirii [ncadr`rii tarifare corecte
pentru importul declarat eronat, [n mod corect organele vamale au calculat prin
Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr.../30.08.2010, diferen\e de drepturi vamale de import [n sum`
total` de... lei (.... lei reprezent@nd taxe vamale + .... lei reprezent@nd tax` pe
valoarea ad`ugat`), contesta\ia petentei urm@nd a fi respins` ca ne[ntemeiat`.

Av@nd [n vedere faptul c` [n sarcina petentei a fost re\inut ca fiind
datorate debite reprezent@nd taxe vamale ]i tax` pe valoarea ad`ugat`, precum ]i
faptul c` stabilirea de dob@nzi ]i penalit`\i de [nt@rziere reprezint` m`sura accesorie
[n raport cu debitele, contesta\ia va fi respins` ca ne[ntemeiat` ]i pentru capetele
de cerere privind major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ........ lei (...... lei aferente
taxelor vamale +...... 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

Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. ......
S.R.L. din Reghin, jud. Mure].  

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

DIRECTOR EXECUTIV ,

.
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