
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia generala de solutionare a contestatiilor

Decizia nr.        /      .      .2007
privind solutionarea contestatiei depusa de

SC X SA
inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala

sub nr. 

Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia
regionala vamala *  prin adresa nr./ inregistrata la Ministerul Finantelor
Publice- Agentia Nationala de Administrare Fiscala sub nr. - asupra
contestatiei depusa de SC X SA.

Societatea contesta suma totala de lei din care suma de lei
reprezinta drepturi vamale, suma de lei reprezinta dobanzi aferente si
suma de lei reprezinta penalitati de intarziere aferente drepturilor vamale,
sume stabilite prin decizia pentru regularizarea situatiei nr. -/- ca urmare a
procesului verbal nr. -, incheiate de reprezentantii Directiei regionale
vamale * . 

In raport de data emiterii deciziei pentru regularizarea situatiei,
contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.177 din Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
fiind inregistrata la Directia regionala vamala *  in data de, conform
stampilei aplicata de Serviciul registratura pe originalul contestatiei.

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.179 alin.
1 lit. c din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala este legal
investita sa se pronunte asupra contestatiei formulate.

I. Prin contestatia formulata societatea arata ca ordinul de
control nr. -incalca prevederile legale cu privire la controlul vamal ulterior
intrucat Directia Regionala Vamala *  nu avea competenta legala sa
verifice si sa stabileasca indeplinirea gradului de integrare a productiei in
conditiile art. 1 din Legea nr. 71/1994 deoarece legea vamala nu deroga,
nu prevede si nu permite imixtiunea organului vamal in analizarea unor
criterii economice pentru care nu are competenta functionala.

Societatea arata ca o componenta economica de
complexitatea gradului de integrare a productiei in economia locala nu se
limiteaza la o simpla operatiune aritmetica si determinarea acesteia implica



o analiza tehnica de specialitate, neputand fi monitorizata, supravegheata,
determinata si in final verificata decat de o institutie cu atributii si implicatii
in industria nationala pe aspecte economice productive si comerciale,
respectiv Ministerul Economiei si Comertului si Oficiul Participatiilor
Statului si Privatizarii in Industrie.

Societatea arata ca gradul de integrare a fost stabilit arbitrar,
printr-un calcul doar enunţat şi nu şi explicitat astfel încât să facă posibilă
verificarea modului de calcul şi a corectitudinii acestuia, la determinarea
gradului de integrare s-au avut în vedere liste cu valoarea pieselor şi
reperelor din import fără să se facă distincţie şi să se scadă componentele
din import cuprinse în piesele fabricate în uzina proprie şi cele cuprinse în
piesele de la furnizorii locali, ambele categorii înglobând componente din
import care au fost indigenizate prin produsul finit şi care nu mai puteau să
fie incluse în formula gradului de integrare.

De asemenea societatea arata ca această delimitare nu a fost
făcută de organul de control, care evident că nu avea capacitatea
funcţională să verifice şi să facă analiza produsului importat indigenizat,
pentru că ar fi trebuit să analizeze cât din valoarea pieselor fabricate în
uzina proprie şi din valoarea pieselor de la furnizorii locali reprezintă
valoarea componentelor importate de contestatoare la nivelul anului de
referinţă.

Societatea precizeaza ca organele vamale au aplicat
sancţiunea "anulării" facilităţilor vamale şi recalculării datoriei vamale în
lipsa oricărui temei legal, Legea nr.71/1994, neprevăzând decât
sancţiunea "despăgubirii" în situaţiile prevăzute de art.2 din acest act
normativ.

Societatea arata ca potrivit prevederilor art.1 din Legea
nr.71/1994 si art. 4.4.-Integrare şi Export din Contractul de societate,
demonstreaza faptul că societatea a înţeles să-şi asume toate
responsabilităţile pentru indeplinirea cerintelor din actul normativ de mai
sus, în condiţiile suspensive favorabile acesteia, pe un termen de 7 ani,
condiţie care se putea îndeplini oricând până la termenul fixat, dar al cărui
efect continua să subziste pe toată durata acordată, motiv pentru care
societatea contestatoare s-a obligat să depună în acest scop toate
diligentele.

Societatea arata ca a urmarit permanent realizarea gradului de
integrare, precum şi evoluţia acestui indicator, aşa cum rezultă din
situaţiile privind procentele de realizare ale acestuia până la atingerea
cifrei condiţionale de 60% şi asigurarea transparenţei prin comunicarea
acestor rezultate instituţiilor interesate.
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Societatea invedereaza faptul ca legiuitorul a înţeles să
definească natura juridică a înlesnirilor pe care înţelege să le acorde
investitorilor străini, drept "facilităţi"   şi  nu   a   înţeles   să   reglementeze   
şi   o   sancţiune  pentru neîndeplinirea totală sau parţială a unor cerinţe
legale, astfel  că scutirea de la plata taxelor vamale acordată potrivit art.1
din Legea nr.71/1994 nu a dat naştere unui regim vamal suspensiv şi/sau
supus controlului destinaţiei finale, trimiterile organelor vamale la
dispoziţiile art.226 alin.(1) lit b) şi alin.(3) din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal care se referă la alte situaţii, sunt nefondate.

Societatea arata ca neexistând nici un temei pentru anularea
retroactivă a facilităţilor acordate de lege, este evident că un control vamal
ulterior nu se putea realiza decât asupra operaţiunilor vamale efectuate de
societatea contestatoare în anul 2001, restul operaţiunilor nemaiputând
face obiect al controlului, termenul de prescripţie de 5 ani operând în
favoarea stingerii oricărei eventuale datorii, toate dispoziţiile legale
succesive referitoare la controlul vamal ulterior referindu-se la o perioadă
de 5 ani de la acordarea liberului de vamă.

Societatea arata ca prin cele doua acte de control s-au
determinat doua grade de integrare a productiei in Romania diferite,
respectiv un procent de 34,5 % in anul 2005 si un procent de 55,46 % in
anul 2006, acest fapt facand creanta calculata de organele vamale cel
putin incerta.

Societatea arata ca organele vamale nu au eliminat din baza
de calcul suma de lei calculata prin procesul verbal de control nr.- si
achitata, acest fapt influenţand atât drepturile vamale cât şi accesoriile. 

Societatea invedereaza faptul ca produsele din import pentru
care a beneficiat de facilităţi vamale au fost introduse în circuitul civil şi au
fost purtătoare de taxă pe valoare adăugată colectată, care a fost virată la
bugetul statului, fără să fie supusă regimului deducerilor, astfel ca suporta
o pagubă nefondată şi de neînlăturat nemaiputând să-şi exercite drepturile
rezultate din regimul deducerilor şi rambursării, termenul de prescripţie al
exercitării dreptului fiind expirat, obligaţia statului faţă de contribuabil este
stinsă ca efect al prescripţiei extinctive.

Societatea a solicitat introducerea in cauza a Ministerului
Economiei si Comertului si a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in
Industrie.

Societatea solicita anularea deciziei pentru regularizarea
situatiei nr. - ca urmare a procesului verbal nr.- incheiate de reprezentantii
Directiei regionale vamale *  si a sumelor stabilite prin acest act de
impunere.
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II. Prin  decizia pentru regularizarea situatiei nr. -ca urmare a
procesului verbal nr. - incheiat de reprezentantii Directiei regionale vamale
*  s-au constatat urmatoarele:

Organele vamale au verificat modul de indeplinire a conditiilor
prevazute la art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi
suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de
investitori străini în industrie, act normativ in baza caruia societatea a
beneficiat de o serie de facilitati fiscale printre care si scutire de la plata
drepturilor vamale aferente bunurilor importate necesare investitiei. 

Referitor la realizarea unei productii cu un grad valoric de
integrare in Romania de minimum 60%, organele vamale precizeaza ca
potrivit art. 4, pct 4.4 din Contractul de societate mixta incheiat la-, cu
modificarile ulterioare, Legea nr. 71/1994, art. 1 pct.1.11 din Contractul de
asistenta tehnica, anexa la contractul de societate si pct. 3 lit b din Decizia
Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2006 privind aplicarea art. 1 din Legea nr.
71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr.
35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie,
aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.190/13.07.2006,
publicat in Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006, rezulta ca anul 2001 este
anul de referinta pentru atingerea acestui grad de integrare, raportat la
productia modelelorm si c din anul de referinta.

Organele vamale precizeaza ca au luat in considerare
prevederile din contractul de societate, cu modificările si completările
ulterioare, clasificarea reperelor cuprinse la Nomenclatoarele Tehnice ale
autoturismelor ( *  si * ) si s-a avut in vedere, pentru determinarea gradului
de integrare, valoarea in USD a componentelor (reperelor) din categoria
import, funcţie de preturile unitare de cumparare a acestora (in condiţia de
livrare CIF), valabile la nivelul anului 2001, pentru fiecare model de
autoturism (Cielo si Matiz), precum si Preturile Ex factory (USD) practicate
de societate pentru comercializarea celor doua modele de autoturisme la
nivelul anului 2001 si puse la dispoziţia organelor de control.

De asemenea, organele vamale arata ca au calculat gradul de
integrare dupa formula: Grad de integrare %= 1-Pret piese import (CIF)/
Pret vehicul (Ex factory)X100, la care face trimitere punctul 1.11 din
Contractul de asistenta tehnica, anexa la contractul de societate.

Pentru justificarea datelor privind calculul gradului de integrare
pentru anul 2001, in ceea ce priveşte „Pretul pieselor de import
(CIF)/vehicul", numărătorul formulei de calcul, organele vamale arata ca
societatea a pus la dispozitie lista cu valoarea reperelor din import (in
USD), pentru modelele C si M, in toate variantele de echipare, valabile in
anul 2001 si lista facturilor de aprovizionare repere din import, facturi
externe de aprovizionare repere din import, note de recepţie si note
contabile de înregistrare a acestora pentru modelele de autoturisme C si M
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In vederea determinării „Preţului ex factory/vehicul - numitorul
din formula de calcul a gradului de integrare, organele vamale arata ca
societatea a pus la dispozitie „Preturile de lista ex factory pentru
autoturismele M si C", lista autoturismelor M si c produse si comercializate
pe piata interna in anul 2001" , „Centralizatorul valorilor totale ale preturilor
ex factory de lista exprimate In USD aferente autoturismelor M si c
produse si comercializate pe piata interna in anul 2001", „Situaţii export
autoturisme" pe fiecare tara de destinaţie si variante de echipare, cu
indicarea preţului unitar de vanzare ex factory „la poarta fabricii"  aferent
fiecărui model (C si M), pe variante de echipare, respectiv a facturii
comerciale si a declaraţiei vamale de export, facturi fiscale de vanzare pe
piaţa interna a autoturismelorm si c, contracte vanzare-cumparare
autoturismem si c, contracte de leasing, facturi comerciale de export
pentru autoturismem si c.

Organele vamale arata ca aplicand formula de calcul de mai
sus pentru determinarea gradului de integrare, pe baza documentelor
justificative puse la dispoziţia controlului, atat pentru modelul C cit si
pentru modelul M, respectiv pentru ambele modele de autoturisme luate
împreuna, la nivelul anului 2001,  s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- pentru modelul C gradul valoric de integrare a fost de 55,55%
- pentru modelul M gradul valoric de integrare a fost de 55,43%
-pentru ambele modele, luate impreuna, gradul valoric de

integrare a fost de 55,46%.

Intrucat una din conditiile prevazute in Legea nr. 71/1994,
respectiv realizarea unui grad valoric de integrare a productiei in Romania
de minimum 60% nu a fost indeplinita de societate, organele vamale au
anulat facilitatile vamale acordate in temeiul art. 1 lit a si lit b din Legea nr.
71/1994 si au calculat drepturile vamale, dobanzile si penalitatile aferente
importurilor efectuate in perioada *-*.

Organele vamale au calculat de plata in sarcina societatii suma
totala de lei din care suma de lei reprezinta drepturi vamale, suma de lei
reprezinta dobanzi aferente si suma de lei reprezinta penalitati de
intarziere aferente drepturilor vamale.

III. Avand in vedere sustinerile contestatoarei si documentele
invocate de aceasta, constatarile organelor de control, actele normative
incidente pe perioada verificata, invocate de contestatoare si de organele
de control, se retin urmatoarele:
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Referitor la invocarea de catre societate a prescriptiei dreptului
organului de control de a stabili diferente de drepturi vamale pe o perioada
mai mare de 5 ani se retine ca prin Decizia Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. - prin care s-a desfiintat procesul verbal nr.-,
Directia generala de solutionare a contestatiilor a analizat exceptia
ridicata, pronuntandu-se in sensul respingerii ca neintemeiata, solutie in
deplina concordanta cu prevederile pct. 3 lit a din Decizia Comisiei Fiscale
Centrale nr. 2/2006 privind aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind
acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991,
republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, aprobata
prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.190/13.07.2006, publicat in
Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006.

Avand in vedere ca prin Decizia nr. a fost respinsa ca
neintemeiata exceptia ridicata de societate precum si faptul ca potrivit art
180 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, "decizia sau dispoziţia emisă în
soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de
atac", solutia pronuntata este definitiva si asupra ei organul de solutionare
nu mai poate reveni.

Referitor la exceptia ridicata de societate ca institutia vamala
nu avea competenta legala sa procedeze la controlul activitatii economice,
deoarece activitatile desfasurate in cadrul acestui control vamal ulterior nu
au fost date in competenta autoritatii vamale nici de legislatia vamala si
nici de dispozitiile exprese ale Legii nr.71/1994, aceasta nu poate fi
retinuta intrucat potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 165/2005
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, intre
atributiile autoritatii vamale se regasesc: aplicarea în domeniul vamal a
măsurilor specifice rezultate din programele guvernamentale şi din
legislaţia în domeniul vamal, supravegherea si respectarea legislaţiei
vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercitarea controlului specific potrivit
reglementărilor în vigoare, aplicarea corectă a regulilor de interpretare a
Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a
originii bunurilor şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a
prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe
valoarea adăugată, la accize şi la alte drepturi vamale.

Avand in vedere ca exceptiile invocate de societate au fost
inlaturate se va trece la analiza pe fond a cauzei.

Referitor la suma totala de lei din care suma de lei reprezinta
drepturi vamale, suma de lei reprezinta dobanzi aferente si suma de lei
reprezinta penalitati de intarziere aferente drepturilor vamale, cauza
supusa solutionarii o reprezinta legalitatea anularii facilitatilor vamale
de care societatea a beneficiat la importul bunurilor necesare
investitiei si realizarii productiei in conditiile in care societatea nu a
indeplinit una din conditiile prevazute in Legea nr. 71/1994, respectiv
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inregistrarea unui grad de integrare a productiei in Romania de minim
60%. 

Perioada supusa verificarii *-*
In fapt, SC X SA a importat o serie de bunuri necesare

investitiei si realizarii productiei.
Bunurile importate au fost scutie de la plata drepturilor vamale

in baza art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi
suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de
investitori străini în industrie. 

Organele vamale au calculat in sarcina societatii drepturile
vamale aferente bunurilor importate in perioada *-*, pe motiv ca societatea
nu a indeplinit una din conditiile prevazute in Legea nr. 71/1994, respectiv
realizarea unui grad de integrare a productiei in Romania de minim 60%.

In drept, art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor
facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru
atragerea de investitori străini în industrie, prevede:

Societăţile comerciale care se înfiinţează, potrivit legii, în
domeniul industriei, cu participare de capital străin, la care aportul
subscris de investitorul străin este vărsat în sumă de minimum *
milioane dolari S.U.A. în contul societăţii comerciale deschis la o
bancă, persoană juridică română, şi care realizează, în termenul şi
potrivit prevederilor din contractul de societate, producţie cu un grad
valoric de integrare în România de minimum 60% şi un export de
minimum 50% din valoarea producţiei anuale, beneficiază de
următoarele facilităţi:

a) scutirea de la plata taxelor vamale, pe o perioadă de 7
ani începând să curgă de la data înmatriculării societăţii comerciale, a
maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor din import necesare
investiţiei, subscrise ca aport în natură sau plătite din surse proprii,
atrase sau împrumutate;

b) scutirea de la plata taxelor vamale, pe o perioadă de 7
ani calculată de la data înmatriculării societăţii comerciale, a
materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb şi
componentelor importate pentru producţia proprie a societăţii, plătite
din surse proprii, atrase sau împrumutate;

Din analiza art.1 din Legea nr. 71/1994 rezulta ca  acordarea
facilitatilor a fost conditionata de indeplinirea cumulativa a conditiilor
privind aportul subscris su varsat de investitorul străin si atingerea
gradului  de integrare in Romania in proportie de 60% si a unui export   de
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minim 50% din valoarea productiei anuale, în termenul şi potrivit
prevederilor din contractul de societate.

     Prin contractul de societate asa cum a fost modificat prin actul
aditional autentificat in data de 10.05.1999, la punctul 4 "Plan de productie
si produse" se prevede:

   4.1 Planul de productie al societatii este impartit in faza I si
Faza II detaliate in Planul de Afaceri. Produsele din Faza I vor consta
in modelul anului 1995 al autoturismului *  impreuna cu piesele si
componentele aferente, iar produsele din Faza II vor consta in
modelul anului 1998 al autoturismului Matiz impreuna cu piesele si
componentele aferente descrise pe larg in contractul de Asistenta
Tehnica conform prevederilor Sectiunii 10.1. 

  Decizia introducerii in fabricatie a altor modele ramane la
latitudinea Consiliului de Administratie, in conditii de eficienta
rezultate in urma unui studiu de fezabilitate [..].

De asemenea se retine ca termenul de atingere a indicatorilor
prevazuti de lege este stipulat la pct. 4.4 din contractul de societate:

“ Integrare si export. Societatea va beneficia de scutirile
prevazute de Legea nr. 71/1994 si va depune toate eforturile pentru
realizarea cerintelor de integrare si export prevazute in lege pana in
ultimul an al perioadei de scutire specificata in aceasta.

Din coroborarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 71/1994 cu
prevederile din contractul de societate rezulta ca atingerea indicatorilor
trebuie facuta la sfarsitul perioadei prevazuta in contract, adica in ultimul
an al perioadei de scutire de 7 ani, respectiv la nivelul anului 2001.

Pct. 3 din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2006 privind
aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati
suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de
investitori straini in industrie, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 1.190/13.07.2006, publicat in Monitorul Oficial nr.
646/26.07.2006, prevede:

b. În aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea
unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru
atragerea de investitori străini în industrie:
    "În vederea stabilirii dreptului societăţii de a beneficia de
facilităţi, gradul de integrare se determină la sfârşitul perioadei
pentru produsele prevăzute în contractul de societate, cu modificările
ulterioare, luându-se în calcul producţia anuală a modelelor în cauză,
înregistrată în anul de referinţă.

Nivelul <<gradului de integrare>> prevăzut la art. 1 din
Legea nr. 71/1994 se determină conform formulei de calcul prevăzute
în contractul de societate la care se face trimitere în cuprinsul
articolului de lege anterior, precizat pe baza documentelor
justificative înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii."
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Referitor la formula de calcul a gradului de integrare organele
vamale au aplicat formula Grad de integrare(%)= 1-piese import CIF/pret
vehicul ex factory)x100, la care face trimitere punctul 1.11 din Contractul
de asistenta tehnica, anexa la contractul de societate,  care prevede:

“Termenul Continuturi locale va insemna: (i) pentru
autoturisme, motoare, cutii de viteza: Pretul ex-factory - pret de import si
(ii) pentru piesele si componentele furnizorului: Pretul Ex-factory.”

De asemenea, se retine ca indicatorul grad de integrare se
calculeaza la nivelul anului 2001 pentru modelele de automobil prevazute
in contractul de societate, respectiv modelelem si c pe baza documentelor
justificative înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, in anul de
referinta.

La calculul indicatorului grad de integrare s-a avut in vedere
pentru numărătorul formulei de calcul, lista cu valoarea reperelor din
import (in USD), pentru modelelem si c, in toate variantele de echipare,
valabile in anul 2001 si lista facturilor de aprovizionare repere din import,
facturi externe de aprovizionare repere din import, note de recepţie si note
contabile de înregistrare a acestora pentru modelele de autoturismem si c.

Pentru determinarea numitorului din formula de calcul a
gradului de integrare, s-a avut in vedere preturile de lista ex factory pentru
autoturismele M si c, lista autoturismelor M si c produse si comercializate
pe piata interna in anul 2001 , centralizatorul valorilor totale ale preturilor
ex factory de lista exprimate in USD aferente autoturismelor M si c
produse si comercializate pe plata interna in anul 2001, situaţii export
autoturisme pe fiecare tara de destinaţie si variante de echipare, cu
indicarea preţului unitar de vanzare ex factory „la poarta fabricii"  aferent
fiecărui modelm si c, pe variante de echipare, respectiv a facturii
comerciale si a declaraţiei vamale de export, facturi fiscale de vanzare pe
piaţa interna a autoturismelorm si c, contracte vanzare-cumparare
autoturismem si c, contracte de leasing, facturi comerciale export
autoturismem si c.

Se retine ca toate aceste documente au fost puse la dispozitie
de societatea contestatoare.

Aplicand formula de calcul de mai sus, nivelul indicatorului
grad de integrare pentru anul 2001aferent modelelor de automobilm si c
este de 55,46%.

In consecinta, avand in vedere ca societatea nu a indeplinit
una din conditiile prevazute in Legea nr. 71/1994, respectiv indeplinirea
unui grad de integrare a productiei in Romania de minim 60%, in mod
legal, organele vamale au procedat la calcularea contravalorii facilitatilor
vamale de care societatea a beneficiat, aferente bunurilor importate in
perioada *-*.
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Referitor la afirmatia societatii ca gradul de integrare a fost
stabilit arbitrar, printr-un calcul doar enunţat şi nu şi explicitat, iar la
determinarea gradului de integrare s-au avut în vedere liste cu valoarea
pieselor şi reperelor din import fără să se facă distincţie şi să se scadă
componentele din import cuprinse în piesele fabricate în uzina proprie şi
cele cuprinse în piesele de la furnizorii locali, aceasta nu poate fi retinuta
in solutionarea favorabila a cauzei intrucat in listele cu repere provenite din
import s-a indicat in mod expres valoarea componentelor de fabricatie
importate pentru fiecare model de autoturism supus analizei, cu toate
variantele de fabricatie, aferente anului 2001, organele de control
raportandu-se strict la elementele indicate in formula de calcul a gradului
de integrare, fara a fi nevoie sa se ia in calcul valoarea componentelor
procurate de la furnizorii locali, respectiv cele fabricate in uzina proprie.

Referitor la sustinerea societatii ca Legea nr. 71/1994 nu
contine sanctiuni  ce prevad anularea facilitatilor vamale de care a
beneficiat, aceasta nu poate fi retinuta intrucat legiuitorul a acordat
facilitatile sub conditia ca aportul varsat al investitorului strain sa fie in
suma de minimum * de milioane de dolari si realizarea, in termenul si
potrivit prevederilor din contractul de societate a unei productii cu un grad
valoric de integrare in Romania de minimum 60% si un export de minimum
50 % din valoarea productiei anuale.

Per a contrario, neindeplinirea conditiilor cumulative impuse de
legiuitor duce la pierderea facilitatilor acordate. Prin urmare desi
sanctiunea nu este expres prevazuta in actul normativ aceasta reiese cu
claritate din interpretarea normei legale, fiind inclusa in aceasta.

Mai mult, aceeasi sanctiune constand in retragerea facilitatilor
a beneficiat societatea este prevazuta si la art. 2 din Legea nr. 71/1994
privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991,
republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, in situatia in
care "într-o perioadă de 14 ani calculată de la data înmatriculării,
societatea comercială îşi reduce capitalul social astfel încât participarea
investitorului străin coboară sub minimul de 50 milioane de dolari S.U.A.
sau se dizolvă voluntar, ea va fi obligată la plata tuturor impozitelor şi
taxelor ce i s-ar fi aplicat pe întreaga durată de funcţionare, în lipsa
facilităţilor de care a beneficiat, inclusiv a celor de care a fost dispensată în
perioada de scutire".

Referitor la sustinerea societatii ca prin cele doua acte de
control s-au determinat doua grade de integrare a productiei in Romania
diferite, respectiv un procent de 34,5 % in anul 2005 si un procent de
55,46 % in anul 2006, se retine ca la controlul efectuat in anul 2005 s-a
avut in vedere la determinarea gradului de integrare intreaga productie
realizata in anul 2001, in timp ce la controlul din anul 2006 s-a avut in
vedere doar productia realizata in anul 2001 pentru modelele m si c, in
sensul pct. 3 lit b din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2006 si al
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Deciziei Directiei generale de solutionarea a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. -.

Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei
sustinerea societatii potrivit careia organele vamale nu au eliminat din
baza de calcul suma de lei calculata prin procesul verbal de control nr.- si
achitata, acest fapt influenţand atât drepturile vamale cât şi accesoriile,
intrucat prin procesul verbal s-a stabilit ca datoria vamala care ia nastere
ca urmare a retragerii facilitatilor acordate in temeiul art. 1 lit a si lit b din
Legea nr. 71/1994 este in suma totala de lei iar prin decizia pentru
regularizarea situatiei nr. -, care reprezinta titlu de creanta potrivit art. 78
din Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea
supravegherii şi controlului vamal ulterior, publicat in Monitorul Oficial nr.
638/25.07.2006:

(1) Pe baza procesului-verbal de control şi a notei de
prezentare se emite documentul "Decizia pentru regularizarea
situaţiei". În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) din Legea nr.
86/2006 privind Codul vamal al României, modelul "Deciziei pentru
regularizarea situaţiei" şi instrucţiunile de completare sunt cele
prevăzute în anexa nr. 8. Potrivit art. 100 alin. (8) din Legea nr.
86/2006, acest document constituie titlu de creanţă",
s-a stabilit de plata in sarcina societatii suma totala de - lei mai mica cu
suma de - lei, respectiv suma invocata de societate ca fiind achitata. Deci,
suma de plata stabilita in urma controlului nu cuprinde si suma de - lei,
aceasta fiind scazuta de organele vamale din totalul datoriei vamale. 

Referitor la afirmatia societatii ca produsele din import pentru
care a beneficiat de facilităţi vamale au fost introduse în circuitul civil şi au
fost purtătoare de taxă pe valoare adăugată colectată, care a fost virată la
bugetul statului, fără să fie supusă regimului deducerilor, astfel ca suporta
o pagubă nefondată şi de neînlăturat nemaiputând să-şi exercite drepturile
rezultate din regimul deducerilor şi rambursării, termenul de prescripţie al
exercitării dreptului fiind expirat aceasta nu poate fi retinuta in solutionarea
favorabila a cauzei intrucat sanctiunea prevazuta pentru neindeplinirea
gradului de integrare a productiei in Romania este retragerea facilitatilor de
care contestatoare a beneficiat, sanctiune aplicata in mod corespunzator
de organele vamale.

Referitor la cererea societatii de introducere in cauza a
Ministerului Economiei si Comertului si a Oficiului Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie, cu adresa nr. =, Directia generala de solutionare a
contestatiilor a solicitat celor doua institutii de mai sus, punctul de vedere
fata de cererea formulata.
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Cu adresa nr. - Ministerul Economiei si Comertului a precizat
ca nu poate avea calitatea de intervenient in interes propriu sau al
contestatoarei intrucat " incapand cu data de 01.01.2007 conform OUG nr.
101/2006, (lista Anexa), AVAS desfasoara toate activitatile legate de
exercitarea calitatii de actionar al statului la SC A SA, care detine un
procent de 49 % din capitalul societatii contestatoare.

Potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 17/2005, activitatea din domeniul
mediului de afaceri, ca urmare a amodificarii OUG nr. 64/2003, a fost
preluata de Ministerul Economiei si Comertului, in cadrul aparatului de
lucru al ministerului de stat pentru coordonarea activitatilor din domeniile
mediului de afaceri si intreprinderilor mici si mijlocii."

Avand in vedere cele retinute se va respinge ca neintemeiata
contestatia societatii pentru suma de - lei reprezentand drepturi vamale.

In ceea ce priveste majorarile de intarziere/dobanzi si
penalitatile de intarziere, stabilite prin decizia pentru regularizarea situatiei
nr.-, incheiata ca urmare a procesului verbal nr. -, intocmite de
reprezentantii Directiei regionale vamale * , acestea reprezinta masura
accesorie in raport cu debitul. Deoarece in sarcina contestatoarei a fost
retinut ca datorat debitul in suma de - lei reprezentand drepturi vamale,
aceasta datoreaza si majorarile de intarziere/dobanzi in suma de - lei si
penalitatile de intarziere in suma de - lei, conform principiului de drept
accessorium sequitur principale, drept pentru care contestatia va fi
respinsa si pentru aceasta suma.

Pentru considerentele retinute si in temeiul prevederilor art. 1
din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de
Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în
industrie, pct. 3 din Decizia Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2006 privind
aplicarea art. 1 din Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati
suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de
investitori straini in industrie, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 1.190/13.07.2006, publicat in Monitorul Oficial nr.
646/26.07.2006 art.180 si art.186 din Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003
privind  Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E
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Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de SC X
SA pentru suma totala de suma totala de - lei din care suma de - lei
reprezinta drepturi vamale, suma de - lei reprezinta dobanzi aferente si
suma de - lei reprezinta penalitati de intarziere aferente drepturilor vamale.

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel * , in
termen de 6 luni de la data comunicarii.

DIRECTOR GENERAL
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