
   D   E   C   I   Z   I   E   nr. 1641/199/25.06.2009
            

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de  SC  T.   inregistrata la DGFP-Timis sub nr.
..
            

 Biroul  Solutionare   contestatii    al   DGFP-Timis  a  fost sesizat de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis prin adresa nr.... cu privire la contesatia
formulata de  SC  T ...    cu sediul   in loc.  C ...   jud. Timis.  

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia  pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare  nr. 1826/25.02.2009 emisa  de
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale    Timisoara,  a  fost depusa in
termenul prevazut de art. 207 alin.1 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX fiind
autentificata prin semnatura reprezentantului  legal .
                   

  Din  analiza  dosarului  contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile
prevazute de art.206 si art. 209 din OG nr. 92/2003 republicata,  titlul IX,  privind
solutionarea contestatiilor  formulate  impotriva actelor administrative fiscale;  DGFP Timis
prin Biroul solutionarea contestatiilor este competenta sa se pronunte asupra contestatiei.

                    I.Contestatia a fost ��formulata   impotriva masurilor dispuse    prin  Decizia  
pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare  nr....emisa   de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale  Timis  si  solicita anularea     acesteia  pentru
suma de  .. lei  reprezentand :
                  -   ...   TVA
                  -   .. lei  majorari de intarziere. 
                             

 In sustinerea  contestatiei   societatea petenta   precizeaza ca marfa care face
obiectul declaratiei vamale  de punere in libera circulatie   nr. I ...    a fost urmata de livrare
intracomunitara . 

In acest sens a anexat urmatoarele documente :
                         - Declaratiile vamale   I  
                         - DVOT I  
                         - factura proforma  nr. ..;

 - CMR;
 - adresa Biroului Vamal Timisoara nr. 1827/25.02.2007.        

      
II. Decizia   pentru regularizarea situatiei nr... a  fost emisa  de organul

vamal  in baza  prevederilor  art.78 din Regulamentul CEE nr. 2913/1992 si in baza
documentului  DG TAXUD nr.  1661/2006 . 

Potrivit acestor prevederi   regimurile vamale mentionate la art.4 alin. 16 lit.
b-h din Regulamentul   CEE nr. 2913/1992   incepute si neterminate inainte de aderare se
incheie conform   legislatiei comunitare . 
                       Din verificarile efectuate s-a constatat ca    la inchiderea operatiunii   
temporare I ...nu au fost utilizate elementele de taxare  de la data plasarii   sub regim
temporar, astfel ca valoarea in vama a fost stabilita eronat. 



S-a procedat   la   recalcularea valorii in vama si s-a stabilit o diferenta de
TVA in suma de  ...lei  si majorari de intarziere aferente   in suma de ... lei   calculate  pentru
perioada 21.03.2007- 25.02.2009 .   

                   III. Prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr.... /25.02.2009    s-a stabilit
in sarcina    petentei    suma    de  ... lei  reprezentand :
                  -   ... lei   TVA
                  -   ... lei  majorari de intarziere. 
                     

DGFP  Timis  este investita sa se pronunte daca SC T .. SRL    datoreaza     
diferenta de    drepturi  vamale  individualizate prin Decizia pentru regularizarea situatiei
nr....2009.

In fapt,   in   data de 07.11.2003 contestatoarea a depus declaratia vamala de
admitere temporara  nr.I ... 

La  controlul  ulterior efectuat in temeiul art. 100 din Legea 86/2006 privind
Codul vamal al Romaniei s-a stabilit ca titularul operatiunii a incheiat regimul de admitere
temporara  cu declaratia vamala ... si s-au avut in vedere prevederile Anexei V pct.4 din
Tratatul de Aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, a celor din DG TAXUD
nr.1661/2006 regimurile suspensive, inclusiv cel de admitere temporara  incepute inainte de
aderare trebuie sa se incheie conform legislatiei comunitare.

La punerea in libera circulatie pentru operatiunile de admitere temporara
initiate  inainte de aderare se aplica prevederile pct. 15 si 16 din Actul de Aderare -Anexa V
4 potrivit carora cuantumul datoriei vamale se stabileste in baza elementelor de taxare
corespunzatoare marfurilor in momentul acceptarii declaratiei de plasare sub regim de
admitere temporara.

 Datoria vamala a fost evidentiata in Decizia pentru regularizarea situatiei
privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr....9.
                   Din analiza   documentelor   depuse  in  sustinerea  contestatiei   rezulta ca
sustinerile societatii   sunt pertinente,  respectiv   operatiunea temporara  I ...a fost incheiata
printr-o operatiune de punere in libera circulatie urmata de   livrare comunitara  nr. ....

                      Avand in vedere ca  operatiunea de admitere temporara s-a definitivat prin
punerea in circulatie a marfurilor cu  scutire de TVA pentru livrarea in alt stat membru
(Slovacia)  si acestui tip de operatiuni ii este proprie garantarea TVA si nu plata,   masurile
tranzitorii   nu sunt aplicabile,  motiv pentru care se impune  admiterea contestatiei depuse de
catre SC  T... si  anularea   Deciziei    pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..... 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza referatului nr. ...,  
in temeiul Legii nr.86/2008  coroborat cu prevederile Legii  nr. 571/22.12.2003  privind  
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de
impunere  intocmite de organele MEF    se 
                        
                                           
                                                D     E     C     I     D    E :
        



        1.   admiterea contestatiei depuse de catre SC  T..si  anularea   Deciziei    pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr....   
pentru suma de   ... lei  reprezentand :
                  -  ...  lei   TVA
                  -  ..  lei  majorari de intarziere.

               
                     2.   prezenta decizie se comunica la:    
                
                 -  SC   T.. 
                 -  Directia Judeteana  pentru  Accize si Operatiuni  Vamale  Timis    

              Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
atacata   de catre contestator  la instanta judecatoreasca  de contencios administrativ , in
termen de 6 luni  de la primirea prezentei.                                      

                        
                                           
                                               DIRECTOR  COORDONATOR 
                                                                 
  


