
   D   E   C   I   Z   I   E   nr.1625/193/03.09.2008

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

    Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost  sesizat de
Directia Judeteana pentru  Accize si Operatiuni  Vamale  Timis    prin adresa nr. ...
inregistrata la DGFP-Timis  sub nr.....  cu privire la contestatia formulata de SC  D... cu  
sediul  procedural ales  in....

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia  pentru
regularizarea situatiei nr.... emisa   de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale
Timis  -  Biroul Vamal Timisoara ,   a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 alin.1 din
OG  nr.  92/2003, republicata, titlul IX    prin Cabinet  de avocatura B    conform
imputernicirii avocatiale  seria T ....  

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. Prin Contestatia formulata  si inregistrata la DGFP Timis sub nr. ...
petenta    solicita  anularea   Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile
suplimentare  nr.... ca fiind netemeinica si nelegala  pentru suma  de ... lei,  
reprezentand:

     - taxe vamale                                    
                         - accize                             
                         - TVA                            
                         -  majorari de intarziere   
                           

 In sustinerea  contestatiei petenta    invoca urmatoarele:
     - in data de  ...  fost   emisa  de Biroul Vamal Cenad  declaratia  de tranzit  

vamal   nr.... avand ca principal obligat  societatea petenta  si ca destinatie Biroul Vamal
Bucuresti - Sud; 

       -  decizia pentru regularizarea   situatiei a   fost emisa pe considerentul ca  
tranzitul nu a fost incheiat in termenul legal  de titular  sau de principalul obligat;

       - la dosarul contestatiei   a fost depus    documentul " tranzit comun  recipisa "
inregistrat sub nr.... emis de Biroul Vamal Bucuresti Sud   prin care se confirma     ca
declaratia de tranzit inregistratata la data  de  ...  cu nr....   a  fost predata (...) si nu   s-a
semnalat  nici o neregula in legatura   cu trimiterea la care se refera  documentul    de
insotire;

        -    contribuabilul considera  ca prin acest document se conforma faptul ca  
persoana  pentru care a fost efectuat tranzitul s-a prezentat la biroul vamal de destinatie in
termenul  legal  de 8 zile  si nu cunoaste motivul pentru   care  documentele aferente
tranzitului nu au fost inregistrate in evidenta biroului vamal de destinatie;

              - existenta    dovezii ca tranzitul a fost incheiat   absolva societatea de la plata  
 diferentei de ... lei   cu titlu de drepturi vamale;

               -  referitor la suma de  ...lei cu titlu de majorari    societatea le considera
nedatorate , intrucat reprezinta accesorii in raport cu   creanta principala  si  deoarece   
creanta nu este  datorata   nu sunt datorate nici accesoriile. 



                   

         In    consecinta ,   societatea petenta   solicita   anularea Deciziei  pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare  nr....   si exonerarea de la
plata drepturilor vamale   in suma totala de ...lei si accesorii aferente in suma    de  
...lei.  

 
II. Decizia  pentru regularizarea situatiei nr. ... a  fost emisa in baza

Procesului verbal de control nr.....
                Acest act a fost incheiat  intrucat    in data de  ...  a fost emis tranzitul vamal nr. ...
avand ca principal obligat SC  D  care,  in aceasta calitate    avea obligatia sa prezinte marfurile
intacte impreuna cu declaratia vamala de  tranzit  si documentele   insotitoare  la biroul vamal de
destinatie, Biroul Vamal  Bucuresti  Sud    in termenul legal, respectiv  .... 

                    In urma  investigatiilor  intreprinse  de  Serviciul Tranzit Vamal    din cadrul ANV
Bucuresti    a rezultat ca transportul si documentele aferente nu sunt inregistrate in evidenta biroului
vamal de destinatie; prin  adresa  nr....    a fost comunicat acest fapt   Directiei   Judetene   
pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis  .
                      In acest caz, operatiunea a fost  considerata ca   neincheiata  si in  conformitate cu
prevederile art.125 alin.2 din Ordinul  ANV   nr. 6357/2006  au fost recalculate drepturile de import   in
suma  totala 10.946  lei. 

                   In conformitate cu dispozitiile art. 115 din OG nr.92/2003, republicata,  au fost calculate
majorari de intarziere in suma de  ... lei.  
          

III.   DGFP  Timis  este investita sa se pronunte daca  SC D   datoreaza  
bugetului de stat  drepturi vamale in suma de ... lei reprezentand:
                     
                        - taxe vamale                   lei;                  
                         - accize                             
                         - TVA                             in conditiile in care  a   depus la dosarul
contestatiei documentul " tranzit comun  recipisa " inregistrat sub nr. 401/09.08.2006 , emis
de Biroul Vamal Bucuresti Sud   prin care se confirma     ca declaratia de tranzit inregistrata   
la data  de ..  cu nr....  a  fost predata (...) si nu   s-a semnalat  nici o neregula in legatura   cu
trimiterea la care se refera  documentul    de insotire.
                        In solutionare contestatiei DGFP  Timis prin Biroul Solutionare    contestatii   
va aplica prevederile   art.213  alin.(4)  din  OG nr.92/2003, republicata:    

        " (4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa depuna probe noi in
sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dupa caz, i se va oferi
posibilitatea sa se pronunte asupra acestora." 

 
Potrivit prevederilor invocate si luand in considerare  adresa  nr. ... emisa de  

Biroul Vamal Bucuresti Sud , se impune   desfiintarea   si refacerea Deciziei pentru
regularizarea situatiei nr.... si a  Procesului verbal de control nr.....   

               Organul de solutionare a contestatiei    nu  are competenta  sa     intreprinda
demersuri specifice   si  sa verifice  documentul depus in sustinerea contestatiei, institutia
vamala  prin metodele  specifice si prin   organele specializate  are competenta  sa intreprinda
 demersurile  necesare in vederea clarificarii aspectelor mentionate.



                      In functie de rezultatul investigatiilor    se vor   reface actele administrative
fiscale    cu respectarea prevederilor pct.12.7 si 12.8   din Ordinul ANAF nr. 519/2005:

                         
" 12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

    12.8. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de
solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul
desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii."

     Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza referatului nr. ...in   
temeiul Legii nr.86/2006   privind Codul vamal, coroborat cu prevederile  OG nr.92/2003,
republicata,  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. desfiintarea   si refacerea Deciziei pentru regularizarea situatiei nr.  ... si a  
Procesului verbal de control nr ...    
                                       
                                      2.   prezenta decizie se comunica  :

                              -   Avocat B ;
                   -   Directia Judeteana  pentru Accize si  Operatiuni Vamale Timis 

                                   
            
                                                     DIRECTOR EXECUTIV
                                                  

            


