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DECIZIA nr.96/26.07.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA  S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre Direc�ia Regional� Vamal�
Constan�a prin adresa nr………………/2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr………………/2005, cu privire la contesta�ia formulat�
de S.C.CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, str…………………, nr……,
CUI R ……………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� drepturile vamale de
import �i obliga�iile accesorii acestora stabilite prin Procesul
verbal de control încheiat în data de 27.05.2005 de organele
vamale din cadrul D.R.V.Constan�a - Serviciul Supraveghere �i
Control Vamal, în cuantum total de ……………… lei, compus din:

-…………… lei – T.V.A.;
-…………… lei – dobânzi de întârziere TVA;
-…………… lei - penalit��i de întârziere TVA.

 
 Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al

societ��ii, fiind îndeplinite prevederile art.175 lit.e) din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a
fost depus� în termenul prev�zut la art.176(1) din acela�i act
normativ, fiind înregistrat� la D.R.V.Constan�a sub
nr…………………/2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G.nr.
92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I Prin adresa înregistrat� la D.R.V.Constan�a sub nr………………
din ………………2005, S.C. CONSTANTA SRL prin reprezentantul s�u legal a
formulat contesta�ie împotriva Procesului verbal de control
nr………………/2005 încheiat de organele vamale din cadrul Serviciului
Supraveghere �i Control Vamal.

Solicitând anularea actului de control deoarece acesta este
netemeinic �i nelegal, precum �i admiterea contesta�iei, petenta
prezint� în sus�inere, urm�toarele motive:

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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I.-S.C.CONSTANTA SRL a importat 300 buc. instala�ii de
alimentare a autoturismelor cu G.P.L. (kit-uri),  conform D.V.I.
nr………………/2002, ce fac obiectul invoice nr……………/2002 emis de firma
…………………… Vicenza-Italia, în valoare de …………………… EURO (echivalentul
a ………………… lei);

-Bunurile importate au beneficiat de facilit��ile vamale
prev�zute de art.21 pct.1 din Legea nr.133/1999, privind
stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i
dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii.
     -Prin Procesul verbal nr………………… din data de ………………2002,
Serviciul Supraveghere �i Control Vamal din cadrul
D.R.V.Constan�a, a constatat schimbarea destina�iei finale a 49
buc. kit-uri din totalul de 300 buc kit-uri importate cu D.V.I.
nr……………………/2002, pentru care a calculat o datorie vamal� în sum�
de ………………… lei reprezentând TVA �i accesorii aferente, sum� ce a
fost achitat� de societate.

-Societatea a solicitat în scris schimbarea regimului vamal
pentru 151 buc kit-uri, pentru care Biroul Vamal Constan�a Port a
întocmit Actul constatator nr…………………/2003 prin care a calculat
drepturi vamale în sum� de ………………… lei, achitat� de societate.
 -Pentru 100 buc. kit-uri (comercializate în perioada
……………2002-………………2003), ultimele din cele 300 buc. kit-uri
importate, petenta a solicitat în scris schimbarea regimului
vamal, astfel:

-cu adresa nr………………/2003, înregistrat� la  Biroul Vamal
Constan�a sub nr…………………/2003, pentru 50 buc kit-uri;

-cu adresa nr……………/2003, înregistrat� la  Biroul Vamal
Constan�a sub nr…………………/2003, pentru 50 buc kit-uri;

Cu toate c� organul vamal nu a întocmit un Act constatator de
schimbare a regimului vamal pentru bunurile men�ionate mai sus din
care s� rezulte datoria vamal� aferent�, pentru cele 100 kit-uri
vândute, societatea a calculat taxa pe valoarea ad�ugat� datorat�,
astfel:

� Din valoarea total� a bunurilor importate cu DVI
nr………………………/2002 în cuantum de …………………… euro, echivalentul a
………………… lei, a sc�zut cele dou� acte constatatoare prin care s-au
calculat �i achitat datorii vamale pentru schimbarea destina�iei
ini�iale, respectiv ……………………… euro, prin Procesul verbal
nr…………………/2003, pentru 49 instala�ii �i …………………… euro, prin Actul
constatator nr……………………/2003 pentru 151 instala�ii, rezultând o
diferen�� de …………………… euro aferent� celor 100 instala�ii în cauz�.

În concluzie, societatea a calculat TVA în cot� de 19%,
aferent� sumei reprezentând echivalentul în lei a ……………… euro,
rezultând suma de ………………… lei TVA datorat pentru cele 100 kit-uri.

Prin vânzarea acestora, S.C. CONSTANTA a colectat TVA în sum�
de ………………… lei, iar diferen�a în sum� de …………………… lei reprezint�
taxa pe valoarea ad�ugat�  datorat� bugetului de stat.

� Prin OP nr………………/2003, petenta a virat suma de …………… lei
în contul de TVA la Direc�ia Regional� Vamal� Constan�a situa�ie
din care reiese c� societatea a achitat în plus suma de ……………… lei
fa�� de datoria vamal�.
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-Membrii echipei de control au calculat eronat drepturi
vamale respectiv TVA, f�r� a lua în considerare cererile depuse de
societate pentru schimbarea destina�iei regimului vamal �i f�r� ca
autoritatea vamal� s� întocmeasc� în mod operativ, actele
constatatoare de schimbarea destina�iei regimului vamal.

II.Organele de control, nu au avut în vedere faptul c�
societatea a efectuat pl��i în contul taxei pe valoarea ad�ugat�
cu O.P. nr……………/2003, astfel încât societatea nu datoreaz� nici o
sum� la bugetul de stat. În consecin��, nu datoreaz� nici
dobânzile �i penalit��ile de întârziere calculate prin Procesul
verbal nr……………………/2005.

III.Cu privire la faptul c� nu a fost respectat� obliga�ia
asumat� prin Declara�ia pe proprie r�spundere dat� de c�tre
administratorul societ��ii cu ocazia solicit�rii regimului vamal
favorabil la data v�muirii bunurilor, petenta opineaz� c� aceast�
apreciere este eronat�, motivând c� cele 300 kit-uri la data
importului au fost achizi�ionate exclusiv pentru dezvoltarea
activit��ii desf��urate de societate.

În consecin��, în mod eronat au fost întocmite actele de
constatare a schimb�rii destina�iei �i pentru plata de TVA.

IV.Prin contesta�ia formulat�, petenta subliniaz� faptul c�
organele de control vamale, au consemnat în Registrul unic de
control începerea efectu�rii controlului, dar la terminarea
acestuia nu au precizat felul �i num�rul actului de control
întocmit.

Fa�� de argumentele de mai sus, S.C. CONSTANTA SRL, consider�
c� Procesul verbal nr…………………/2005, întocmit de Direc�ia Regional�
Vamal� Constan�a-Serviciul de Supraveghere �i Control Vamal, este
netemeinic �i nelegal.

I.Controlul ulterior finalizat prin procesul verbal din
………………2005 a avut ca obiective verificarea respect�rii condi�iilor
de acordare a regimului vamal favorabil prev�zut de Legea
nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru
înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii.

Urmare verific�rii efectuate s-a constatat c� societatea a
efectuat opera�iunea de import definitiv cu D.V.I. nr.I
……………/2002, a 300 buc. instala�ii de alimentare a autoturismelor
cu G.P.L. (denumite în continuare kit-uri), încadrate la pozi�ia
tarifar� 8708.99.98-p�r�i �i accesorii de autovehicule de la
pozi�iile 8701 pân� la 8705-Altele.

Bunurile importate au beneficiat de regim vamal favorabil în
conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea
întreprinderilor mici �i mijlocii, respectiv de scutire de taxe
vamale �i T.V.A..

�Ulterior, societatea a fost verificat� de Serviciul
Supraveghere �i Control Vamal din cadrul Direc�iei Regionale
Vamale Constan�a, având ca obiect îndeplinirea condi�iilor de
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acordare a regimului vamal favorabil al bunurilor ce fac obiectul
D.V.I. nr…………………/2002. La finalizarea controlului, a fost întocmit
Procesul verbal de control nr…………………/2002, prin care  echipa de
control a constatat schimbarea destina�iei finale (prin
comercializare) a unui num�r de 49 buc.kit-uri din totalul de 300
kit-uri importate.

Pentru neîndeplinirea de c�tre societate a obliga�iilor
prev�zute de art.71 din Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al
României �i de art.392 din Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al României  aprobat prin H.G.nr.1114/2001, echipa de
control a calculat o datorie vamal� în sum� de ………………… lei
reprezentând T.V.A., la care s-au calculat dobânzile �i
penalit��ile aferente.

�Pentru 151 buc.kit-uri, titularul opera�iunii de import a
solicitat în scris biroului vamal schimbarea regimului vamal
favorabil, opera�iune ce face obiectul Actului constatator
nr…………………/2003 întocmit de c�tre biroul vamal Constan�a Port, prin
care s-a calculat �i achitat o datorie vamal� în sum� de ………………
lei, reprezentând T.V.A. datorat în vam�.

�La data de …………………2005 (data începerii controlului ulterior,
în urma c�ruia s-a întocmit procesul verbal contestat), cele 300
kit-uri importate, au fost vândute în totalitate, respectiv pân�
în data de ………………2003.

Din documentele prezentate, a reie�it faptul c� pentru 200
buc.kit-uri s-a schimbat regimul vamal prin achitarea drepturilor
vamale (49 buc.+151 buc.), iar restul de 100 buc. au fost
comercializate în perioada ………………2002-………………2003, f�r� a solicita
schimbarea destina�iei finale, înainte de a fi vândute.

Reprezentan�ii societ��ii au prezentat în timpul controlului,
urm�toarea coresponden�� purtat� cu biroul vamal prin care au
solicitat schimbarea regimului vamal pentru cele 100
buc.instala�ii:

-Adresa nr……………/2003, înregistrat� la biroul vamal Constan�a
sub nr……………/2003, pentru 50 buc.kit-uri;

-Adresa nr……………/2003, înregistrat� la biroul vamal Constan�a
sub nr……………/2003, pentru 50 buc.kit-uri;

-Cu adresa nr………………/2003, Biroul vamal Constan�a, ca r�spuns
la adresa nr……………/2003, a solicitat preciz�ri cu referire la tipul
de kit-uri pentru care s-a cerut schimbarea destina�iei finale.

Din analiza coresponden�ei purtate între societate �i biroul
vamal, a reie�it faptul c� societatea a solicitat schimbarea
destina�iei finale dup� vânzarea kit-urilor, nerespectând astfel
prevederile art.71 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
României.
 �În timpul controlului, organul vamal a constatat faptul c�
societatea a calculat �i virat în contul biroului vamal Constan�a
suma de ……………… lei, reprezentând obliga�ii vamale (TVA), aferente
celor 100 buc. kit-uri vândute. Suma virat� cu O.P nr………………/2003,
a fost înregistrat� în eviden�ele contabile ale societ��ii
comerciale ca sum� deductibil� �i a fost compensat� în cadrul
decontului lunar de TVA.
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�Organele vamale au considerat c� prin schimbarea destina�iei
bunurilor importate �i utilizarea acestora în alte scopuri decât
cele declarate la data importului, societatea a înc�lcat
prevederile art.21 pct.1 din Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea
întreprinderilor mici �i mijlocii, art.71 din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al României precum �i art.390 pct.(3) �i
art.392 din H.G.nr.1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Codului vamal al României, fapt ce determin� anularea
facilit��ilor acordate.

În temeiul prevederilor art.66(2) �i 76 din Legea nr.
141/1997, organele vamale au  stabilit drepturi vamale de import
în sum� de ………………… lei, constând în T.V.A aferent� celor 100 kit-
uri vândute.

Aferent acestui debit au fost calculate, în conformitate cu
prevederile art. 114 alin.(1) �i art.115 alin.(2) litera a) din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, obliga�ii
accesorii constând în dobânzi în sum� de ……………… lei precum �i
penalit��i de întârziere, în cuantum de ………………… lei.

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile în
spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� TVA
în sum� de …………… lei, precum �i accesorii aferente, în cuantum
total de ……………… lei, reprezentând dobânzi �i penalit��i de
întârziere, pentru 100 instala�ii de alimentarea autoturismelor cu
GPL, care la data importului au beneficiat de facilit��i vamale
conform Legeii nr.133/1999, în situa�ia modific�rii destina�iei
acestora,  prin comercializarea lor.

 În fapt, societatea a importat în anul 2002 un num�r de 300
buc��i instala�ii de alimentare a autoturismelor cu GPL în valoare
de ………………… EURO, conform DVI nr.I……………/2002. Pentru acest import
societatea a  beneficiat de facilit��ile prev�zute de art.21 pct.1
din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i
mijlocii, de scutire de taxe vamale �i implicit, de taxa pe
valoarea ad�ugat� conform O.U.G. nr.17/2000 pentru instala�iile
importate în vederea dezvolt�rii activit��ii proprii de produc�ie
�i servicii.

Pân� la data de ……………2005 (data începerii controlului
ulterior), pentru 200 buc. de instala�ii s-a schimbat regimul
vamal �i s-au achitat drepturi vamale, astfel:

   �Prin Procesul verbal nr………………… din data de ………………2002,
Serviciul Supraveghere �i Control Vamal din cadrul
D.R.V.Constan�a, a constatat schimbarea destina�iei finale a 49
buc. kit-uri, pentru care a calculat o datorie vamal� în sum� de
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……………… lei reprezentând TVA �i accesorii aferente, sum� ce a fost
achitat� de societate.

-Prin Actul constatator nr……………/2003 s-au calculat drepturi
vamale în sum� de ………………… lei, aferente a 151 buc.kit-uri, pentru
care organul de control a constatat c� societatea a solicitat
schimbarea destina�iei finale, ulterior datei comercializ�rii
acestora.

�Prin procesul verbal contestat, organul vamal a constatat c�
nici restul de 100 kit-uri (din totalul de 300 buc. importate), nu
au fost utilizate în scopul declarat �i anume dezvoltarea
activit��ii proprii de produc�ie �i servicii, motiv pentru care nu
poate beneficia de facilit��i vamale conform Legii nr.133/1999
privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area
�i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii.

Potrivit art.71 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
României, titularul opera�iunii de import avea obliga�ia de a
în�tiin�a autoritatea vamal� de schimbarea destina�iei bunurilor
înainte de utilizarea lor în alt scop decât cel declarat, în
vederea aplic�rii regimului tarifar vamal corespunz�tor noii
utiliz�ri.

În urma controlului efectuat, organul vamal a constatat c�
societatea a solicitat schimbarea regimului vamal corespunz�tor
pentru cele 100 kit-uri, (prin adresele nr………………/2003 �i
………………/2003, înregistrate la biroul vamal Constan�a sub
nr………………/2003, respectiv sub nr………………/2003), dup� vânzarea kit-
urilor, nerespectând astfel prevederile art.71 din Legea
nr.141/1997 privind Codul vamal al României.

În acest context, în temeiul prevederilor art.66(2) �i 76 din
Legea nr. 141/1997, organele vamale au  stabilit drepturi vamale
de import în sum� de ………………… lei, constând în T.V.A aferent� celor
100 kit-uri vândute, precum accesorii reprezentând dobânzi în sum�
de ………………… lei �i penalit��i în cuantum de ………………… lei, în
conformitate cu prevederile art. 114 alin.(1) �i art.115 alin.(2)
litera a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.

Actul de control a fost contestat de S.C. CONSTANTA SRL,
sus�inând în principal faptul c� a respectat prevederile legale cu
privire la obliga�ia de a solicita schimbarea destina�iei finale a
celor 100 kit-uri (prin adresele nr………………/2003 �i nr……………/2003,
înregistrate la B.V.Constan�a sub nr………………/2003, respectiv nr.
………………/2003), precum �i faptul c� a achitat, din proprie
ini�iativ�, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, datorat� bugetului
de stat, conform O.P.nr………………/2003 în sum� de ……………… lei.

 În drept, potrivit prevederilor art.21^1 din
O.U.G.nr.297/2000 pentru modificarea �i completarea Legii
nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru
înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii:
    “Întreprinderile mici �i mijlocii sunt scutite de la plata
taxelor vamale pentru ma�inile, instala�iile, echipamentele
industriale, know-how, care se import� în vederea dezvolt�rii
activit��ilor proprii de produc�ie �i servicii �i care se achit�
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din fonduri proprii sau din credite ob�inute de la b�nci române�ti
sau str�ine”.

În normele metodologice date în aplicarea acestui articol,
aprobate prin H.G.nr.244/2001, la pct.14-21 se precizeaz�
urm�toarele:

“scutirile de la plata taxelor vamale pentru ma�inile,
instala�iile,[…] care se import� în vederea dezvolt�rii
activit��ilor proprii de produc�ie �i servicii, se acord� de c�tre
birourile vamale, pe baza unei declara�ii pe propria r�spundere
semnate de c�tre reprezentantul legal al întreprinderii mici sau
mijlocii.[…]

Prin declara�ia pe propria r�spundere se atest� c� aceste
importuri sunt destinate exclusiv dezvolt�rii activit��ilor
proprii de produc�ie �i servicii[…].

Reprezentan�ii legali ai întreprinderilor mici �i mijlocii,
[…], î�i asum� întreaga r�spundere privind corecta declarare a
scopului pentru care se realizeaz� importurile.[…].

Bunurile importate de întreprinderile mici �i mijlocii,
scutite de la plata taxelor vamale, sunt scutite implicit �i de la
plata taxei pe valoarea ad�ugat�, în conformitate cu prevederile
O.U.G.nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, cu
modific�rile ulterioare.

La schimbarea destina�iei bunurilor importate scutite de la
plata taxelor vamale întreprinderile mici �i mijlocii sunt
obligate s� îndeplineasc� formalit��ile vamale legale privind
importul bunurilor �i s� achite drepturile de import.În acest caz,
valoarea în vam� se calculeaz� la cursul de schimb valutar valabil
în ziua constat�rii schimb�rii destina�iei bunurilor în cauz�”.

Potrivit dispozi�iilor art.71 din Codul vamal al României:
“importatorii sau beneficiarii importului de m�rfuri

destinate unei anumite utiliz�ri, în cazul în care, ulterior
declara�iei vamale, schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s�
în�tiin�eze înainte autoritatea vamal�, care va aplica regimul
tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri”.

În  conformitate cu dispozi�iile art.144 (1) lit.c) din
acela�i act normativ:

“ datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri:
c) utilizarea m�rfurilor în alte scopuri decât cele stabilite

pentru a beneficia de scutiri, except�ri sau reduceri de taxe
vamale”.

 În Regulamentul vamal aprobat prin H.G.nr.1114/2001, la art.
390(1) �i (3), cap.XVI –“Controlul destina�iei finale”, se
precizeaz� urm�toarele:

“(1) Pentru m�rfurile care beneficiaz� de un tratament
tarifar favorabil în func�ie de destina�ia lor final�, acordat
prin legi speciale, regimul vamal de import se admite dac�
persoana care import� sau pentru care se import� aceste m�rfuri a
ob�inut o autoriza�ie scris�.
  (3) Autoriza�ia se emite pentru a permite autorit��ii vamale
s� verifice în orice moment existen�a m�rfurilor în locul în care
acestea sunt depozitate sau utilizate în scopul declarat.

În conformitate cu prevederile art.394 (1) �i (2):
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“ Autoritatea vamal� care are în atribu�ii efectuarea de controale
ulterioare verific� periodic dac� m�rfurile importate în
condi�iile acestui capitol au fost utilizate potrivit destina�iei
declarate �i înscriu în rubrica 5 din autoriza�ie rezultatele
controlului.

În cazul în care m�rfurile urmeaz� s� fie utilizate în alte
scopuri decât destina�ia declarat� sau autoritatea vamal� constat�
c� au fost utilizate în alte scopuri, sunt aplicabile prevederile
art.71 din Codul vamal al României. Elementele de taxare în baza
c�rora se calculeaz� drepturile de import sunt cele în vigoare la
data schimb�rii destina�iei, valoarea în vam� fiind cea declarat�
la data importului. Încasarea drepturilor de import se face în
baza procesului verbal de control sau, dup� caz, a actului
constatator întocmit de autoritatea vamal�”.

Din coroborarea textelor legale citate mai sus, rezult� c�
importatorii de m�rfuri destinate dezvolt�rii activit��ii proprii,
beneficiaz� de scutiri la plata taxelor vamale �i a taxei pe
valoarea ad�ugat� aferent� acestora, în condi�iile impuse de
prevederile Legii 133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i
mijlocii.

În cazul în care ace�tia utilizeaz� bunurile respective în
alte scopuri decât cele declarate, sunt obliga�i s� comunice
autorit��ii vamale, inten�ia de a schimba destina�ia final� a
bunurilor importate, în vederea schimb�rii �i a regimului tarifar
vamal (obliga�ie prev�zut� la art.71 din Legea nr.141/1997 privind
Codul Vamal al României).

Urmarea constat�rii neîndeplinirii condi�iilor legale de
acordare a facilit��ilor vamale, autoritatea vamal� procedeaz� la
calcularea obliga�iilor vamale în conformitate cu prevederile
legale în spe��.  

În spe��, prin contesta�ia formulat� împotriva Procesului
verbal de control din data de …………………2005, petenta nu contest�
anularea facilit��ilor vamale prev�zute la art.21 pct.1 din Legea
nr.133/1999, acordate la momentul acord�rii liberului de vam�
pentru bunurile importate, ci modul de calcul al taxei pe valoarea
ad�ugat� aferent� a 100 kit-uri.

Din documentele aflate la dosar, s-a re�inut c� în
opera�iunea de import definitiv identificat� prin D.V.I. nr.I
………………/2002, S.C.CONSTANTA SRL, a beneficiat de scutire la plata
taxelor vamale �i implicit de taxa pe valoarea ad�ugat�, în
temeiul prevederilor Legii nr.133/1999.

Urmare controlului ulterior privind destina�ia final� a
bunurilor importate, organul vamal a calculat drepturile de import
(pentru ultimile 100 buc.kit-uri din totalul de 300 buc. kit-uri
importate), respectiv taxa pe valoarea ad�ugat�, aplicând
prevederile legale precizate în Regulamentul vamal aprobat prin
H.G. nr.1114/2001, la art.390(1) �i (3).

 Elementele de taxare în baza c�rora s-au calculat sumele
contestate, au fost cele de la data schimb�rii destina�iei,
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respectiv data emiterii facturilor prin care s-a efectuat
comercializarea bunurilor, organul vamal întocmind în acest sens,
procesul verbal din data de ……………………2005, respectând astfel
prevederile art.394(1) �i (2) din Regulamentul vamal.

Rezult� c� modul de calcul al taxei pe valoarea ad�ugat�
efectuat de societate asupra valorii în vam� a celor 100 buc. kit-
uri r�mase din totalul celor 300 buc. importate, nu are sus�inere
legal�.

Sus�inerile petentei potrivit c�rora, datoreaz� TVA în sum�
de ………………… lei, (diferen�a între valoarea taxei pe valoarea
ad�ugat� calculat� asupra valorii în vam� în sum� de ………………… lei
�i taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aferent� facturilor de
comercializare în sum� de ………………… lei), sunt în contradic�ie cu
art.394(2) din H.G.nr1114/2001, coroborat cu art.66 (2) �i art.76
din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României, care
prevede:

Art.66(2) „Taxa vamal� este exprimat� în procente �i se
aplic� la valoarea în vam� a m�rfurilor exprimate în lei”.

Art.76 „Valoarea în vam� reprezint� acea valoare care
constituie baza de calcul al taxelor vamale prev�zute în Tariful
vamal de import al României”.

Organul vamal a stabilit conform situa�iei scriptice
prezentate de societate în timpul controlului, c� cele 100
buc.instala�ii de alimentare cu GPL au avut ca destina�ie
echiparea autoturismelor Dacia 1400 cu carburator, iar valoarea
unei instala�ii la data importului este de …………………… EURO.

Se constat� c�, transformarea în lei a valorii în vam� a
celor 100 buc. kit-uri a fost calculat� corect de organul vamal,
la cursul de schimb valutar la data schimb�rii destina�iei,
respectiv data facturilor fiscale emise, rezultând un total de
drepturi vamale de încasat în sum� de …………………… lei.

Conform prevederilor art.115(2)a) din O.G. nr.92/2003 din
Codul de procedur� fiscal�, republicat, pentru diferen�ele
constatate de organele vamale privind taxele vamale, comision
vamal �i TVA, precum �i dobânzile �i penalit��ile datorate se
calculeaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei pân� la
data stingerii acestora, inclusiv.

În aceste condi�ii, conform art.114(1) din aceea�i ordonan��,
organul vamal a calculat pân� la data de …………………2003, accesorii în
cuantum total de ……………… lei, din care ……………… lei dobânzi �i ……………
lei penalit��i de întârziere.

Cu privire la Ordinul de Plat� nr…………………/2003 prin care
petenta a virat în contul biroului vamal Constan�a suma de ………………
lei, precum �i fa�� de sus�inerea societ��ii c� are de primit suma
de ………………… lei, reprezentând TVA achitat� în plus, organul de
solu�ionare constat� c� acest aspect nu poate face obiectul
prezentei decizii pe motiv c� nu face nici obiectul procesului
verbal contestat , societatea urmând s� solicite organelor fiscale
competente rambursarea acestei sume, în baza deconturilor TVA din
care s� reias� acest aspect.
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Obiectivul controlului a fost strict de verificare a modului
de respectare de c�tre societate a  condi�iilor de acordare a
facilit��ilor la importul celor 100 kit-uri �i recalculare a
drepturilor vamale conform  regimului tarifar vamal corespunz�tor
noii destina�ii fapt pentru care m�sura stabilit� de organul vamal
este corect�.

Fa�� de cele prezentate, organul de solu�ionare urmeaz� s�
decid� respingerea ca neîntemeiat� legal, a contesta�iei formulate
de S.C. CONSTANTA SRL, împotriva Procesului verbal din data de
………………2005, întocmit de D.R.V.Constan�a- Serviciul de supraveghere
�i Control Vamal.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 71 din Legea
nr.141/1997 privind Codul vamal al României,art. 179  �i 185
alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92/2003
republicat�,  se

DECIDE:

 Respingerea ca neîntemeiat� legal, a contesta�iei formulate
de S.C. CONSTANTA SRL, împotriva Procesului verbal din data de
………………2005, întocmit de D.R.V.Constan�a- Serviciul de supraveghere
�i Control Vamal pentru datoria vamal� în sum� total� de  …………………
lei, compus� din:

-……………… lei – T.V.A.;
-……………… lei – dobânzi de întârziere TVA;
-……………… lei - penalit��i de întârziere TVA.

În conformitate cu dispozi�iile art.179 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/ 2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 .

    Ptr. DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIANA DAMIAN

     DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

SEF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

EMILIA CRÂNGU�

P.F./5EX
25.07.2005


