
              MINISTERUL FINAN|ELOR PUBLICE 
  AGEN|IA NA|IONAL~ DE ADMINISTRARE FISCAL~
DIREC|IA GENERAL~ A FINAN|ELOR PUBLICE MURE}
     

DECIZIA  nr. 39/23.05.2006

Direc\ia General` a Finan\elor Publice ... a fost sesizat` de c`tre Biroul
Vamal Tg.Mure], prin adresa nr. ...., [nregistrat` sub nr. ..., asupra contesta\iei
formulate de dl. ..., domiciliat [n ... [mpotriva actului constatator nr. ... privind taxele
vamale ]i alte drepuri cuvenite bugetului ]i a procesului-verbal nr. ... privind calculul
accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fa\` de bugetul de stat
din anul curent, comunicate petentului [n data de ..., potrivit confirm`rii de primire
anexat` [n copie la dosar.

Contesta\ia, prezentat` la po]t` [n data de ... (potrivit plicului prin care a
fost transmis`, anexat [n copie la dosar) ]i [nregistrat` la Biroul Vamal Tg.Mure] sub
nr. ..., a fost depus` [n termenul legal prev`zut la art. 177 alin. (1) din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`.
                    Suma contestat` este de ... lei noi, compus` din:

-  ...  lei noi reprezent@nd accize;
-    ... lei noi reprezent@nd dob@nzi pentru neplata la termen a accizelor;
-  ... lei noi reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere pentru neplata la termen

a accizelor;
-  ... lei noi reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei noi reprezent@nd dob@nzi pentru neplata la termen a taxei pe

valoarea ad`ugat`;
-  ... lei noi reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere pentru neplata la termen

a taxei pe valoarea ad`ugat`.
Constat@nd că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 175, art. 176

şi art. 179 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş, prin
organele specializate, este legal învestită să se pronunŃe asupra contestaŃiei
formulate.

A) {n sus\inerea contesta\iei [nregistrat` la Biroul Vamal Tg.Mure] sub
nr. ...., petentul invoc` urm`toarele:

- potrivit art. 61 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
Rom@niei, cu modific`rile ulterioare, organele de specialitate au dreptul s` efectueze
controlul ulterior al opera\iunilor vamale, ]i dac` se impune, s` recalculeze
drepturile vamale;

- [ntruc@t nu i s-a pus la dispozi\ie modalitatea de calcul sau temeiul din
care s` rezulte diferen\ele calculate, nu poate fi de acord cu plata diferen\elor de
drepturi vamale, a dob@nzilor ]i penalit`\ilor de [nt@rziere;

- fiind vorba despre o verificare a calculelor efectuate de organele
vamale ]i nu a actelor sale, nu i se poate imputa gre]eala de calcul ]i nici nu poate fi
acuzat de refuzul pl`\ii.

 



B) Prin actul constatator nr. ... privind taxele vamale ]i alte drepturi
cuvenite bugetului [ncheiat de organele de specialitate ale Biroului Vamal Tg.Mure],
pentru autoturismul marca Volkswagen Golf, cu serie ]asiu ..., capacitate cilindric`
de ... cm3, pentru care s-a [ncheiat chitan\a vamal` nr. ...., [n temeiul art. 61 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom@niei, s-a stabilit [n sarcina d-lui ...
o diferen\` de drepturi vamale [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi reprezent@nd
accize + ... lei noi reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), aferent` diferen\ei dintre
valoarea [n vam` ini\ial calculat` (la data introducerii autoturismului [n \ar`) [n sum`
de ... lei noi ]i cea [n sum` de ... lei noi, determinat` [n temeiul art. 109 alin. (6) din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom@niei, aprobat prin Hot`r@rea
Guvernului nr. 1.114/2001, art. 11 ]i art. 12 din Normele privind determinarea
valorii [n vam` pentru bunurile apar\in@nd c`l`torilor ]i altor persoane fizice,
aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr. 428/2004 ]i Ordinul ministrului finan\elor nr.
687/17.04.2001 pentru aprobarea valorilor [n vam`.

Totodat`, prin procesul-verbal nr. ... privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fa\` de bugetul de stat, organele de
specialitate ale Biroului Vamal Tg.Mure] au stabilit [n sarcina petentului dob@nzi [n
sum` total` de ... lei noi (... lei noi aferente accizelor + ... lei noi aferente T.V.A.) ]i
penalit`\i de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi aferente accizelor + ...
lei noi aferente T.V.A.), calculate pentru perioada ..., [n temeiul art. 108, art. 109 ]i
art. 114 din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei ]i av@nd [n
vedere sus\inerile petentului ]i constat`rile organelor de specialitate ale Biroului
Vamal Tg.Mure] [n raport cu prevederile actelor normative [n vigoare, se re\in
urm`toarele:

{n fapt, dl. ... a introdus [n \ar` autovehiculul marca Volkswagen Golf,
cu serie ]asiu ..., capacitate cilindric` de ... cm3. La momentul introducerii [n \ar` au
fost calculate drepturi vamale de import [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi
reprezent@nd accize + ... lei noi reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`) la valoarea
[n vam` de ... lei noi (... lei vechi = ... euro X ... lei/euro), achitate [n baza chitan\ei
vamale nr. .... Valoarea [n vam` de ... euro corespunde unei vechimi a autoturismului
de "dup` ... ani". {n urma unor verific`ri ulterioare, s-a constatat faptul c` valoarea [n
vam` este de ... lei noi (... lei vechi = ... lei noi X ... lei/euro), [ntruc@t vechimea
autoturismului la data introducerii [n \ar`, calculat` potrivit art. 11 ]i art. 12 din
Normele privind determinarea valorii [n vam` pentru bunurile apar\in@nd c`l`torilor
]i altor persoane juridice, aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr. 428/2004, este
“dup` ... ani”.

{n drept, la art. 109 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al Rom@niei, aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr. 1.114/2001 se precizeaz`:
“Valoarea în vamă a autovehiculelor şi a vehiculelor folosite se stabileşte pe

fiecare categorie de vehicule, prin ordin al ministrului finanŃelor publice,

Ńinându-se seama de vechimea şi de caracteristicile tehnice ale acestora”. 
Potrivit art.2 din Ordinul ministrului finan\elor publice nr.

687/17.04.2001 pentru aprobarea valorilor [n vam`, “Valoarea în vamă pentru
autovehiculele şi vehiculele folosite, prevăzute la poziŃiile tarifare 87.02, 87.03,
87.04, 87.11 şi 87.16 din Tariful vamal de import al României, este cea prevăzută în
anexele nr. 2 - 6 la prezentul ordin”, fiind stabilit` [n func\ie de capacitatea cilindric`
]i vechimea autovehiculelor sau vehiculelor.
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Art. 11 ]i art. 12 din Normele privind determinarea valorii [n vam`
pentru bunurile apar\in@nd c`l`torilor ]i altor persoane fizice, aprobate prin
Hot`r@rea Guvernului nr. 428/2004, prev`d "Cuantificarea vechimii unui bun se

raportează la existenŃa sa, la momentul în care acesta a fost făcut, adică, în

cazul mijloacelor de transport, momentul în care bunul a fost fabricat.

Momentul fabricaŃiei sau data fabricaŃiei este înscrisă în unul dintre

documentele însoŃitoare prezentate la vămuire şi este exprimată prin: "zi, lună,

an" sau "an, lună" sau "an". Dacă data fabricaŃiei mijlocului de transport nu

este înscrisă explicit în documentele însoŃitoare, se va lua în calcul data cea mai

îndepărtată de momentul vămuirii, aşa cum rezultă din documentele prezentate

la vămuire.

Vechimea unui mijloc de transport se determină prin compararea

următoarelor elemente:

    a) data fabricaŃiei, înscrisă în documentele mijlocului de transport,

care poate fi exprimată în "zi, lună, an", "lună, an" sau "an" ori data cea mai

îndepărtată de momentul vămuirii, aşa cum este înscrisă în unul dintre

documentele prezentate la vămuire;

    b) data efectuării formalităŃii vamale pentru mijlocul de transport".
Potrivit adresei nr. ... a Biroului Vamal Tg.Mure], [nregistrat` la

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] cu nr. ..., data [n func\ie de care a fost
cuantificat` vechimea autoturismului [n actul constatator nr. ... este ....

La recalcularea valorii [n vam` a autoturismului, a fost luat` [n calcul
vechimea bunului ca fiind diferen\a dintre data cea mai [ndep`rtat` de momentul
v`muirii, [nscris` [n  documentul de identitate al autovehiculului - aflat [n copie la
dosarul cauzei - (...)- ]i data [ntocmirii chitan\ei vamale nr. ... (...).

Prin urmare, conform anexei nr. 3 la Ordinul nr. 687/2001 pentru
aprobarea valorilor [n vam`, valoarea [n vam` a autovehiculului - pozi\ia tarifar`
87.03, cu capacitate cilindric` cuprins` [ntre 1.801- 1.900 cm3 ]i cu o vechime de
peste ... ani este de ... lei noi (... lei vechi = ... lei noi X ... lei/euro). Referitor la
sus\inerea petentului cu privire la faptul c` nu i s-a pus la dispozi\ie modalitatea de
calcul sau temeiul din care s` rezulte diferen\ele calculate, se re\ine c`, potrivit
actului constatator contestat valoarea [n vam` este de ... lei noi (... lei vechi = ... lei
noi X ... lei/euro) este determinat` conform art. 11 din Normele privind determinarea
valorii [n vam` pentru bunurile apar\in@nd c`l`torilor ]i altor persoane fizice,
aprobate prin Hot`r@rea Guvernului nr. 428/2004 ]i Anexei 3 la Ordinul ministrului
finan\elor nr. 687/17.04.2001 pentru aprobarea valorilor [n vam`.

Petentul nu aduce nici un argument sau document [n sus\inerea
contesta\iei din care s` rezulte c` valoarea [n vam` calculat` potrivit legii este mai
mic` dec@t cea stabilit` de organele de control. {n temeiul pct. 2.4 din Instruc\iunile
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, aprobate prin Ordinul pre]edintelui Agen\iei
Na\ionale de Administrare Fiscal` nr. 519/2005, "Organul de solu\ionare competent
nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt ]i de drept pentru
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv."

Potrivit Capitolului VIII “Regimul vamal aplicabil c`l`torilor ]i altor
persoane fizice”, Sec\iunea a 3-a “Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice”, art.
135 din regulamentul aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr. 1.114/2001, “În cazul în
care la verificări ulterioare se constată că taxele vamale nu au fost corect determinate
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se procedează potrivit art. 61 din Codul vamal al României”. Art. 61 din Legea nr.
141/1997 privind Codul vamal al Rom@niei, cu modific`rile ulterioare, invocat [n
contesta\ie, prevede c` "(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, într-o perioadă de 5
ani de la acordarea liberului de vamă, să efectueze controlul vamal ulterior al
operaŃiunilor. [...] (7) DeclaraŃia vamală în detaliu şi actele constatatoare încheiate de
autoritatea vamală constituie titlu executoriu pentru urmărirea şi încasarea
drepturilor de import şi export”. 

Stabilirea diferen\ei de drepturi vamale ce face obiectul actului
constatator nu este o sanc\iune aplicat` petentului, ci este doar urmarea controlului
aprofundat, efectuat ulterior acord`rii liberului de vam`, asupra documentelor
[nso\itoare ale autoturismului, fapt reglementat la art. 61 din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al Rom@niei, cu modific`rile ulterioare.

Av@nd [n vedere cele re\inute mai sus,  este ne[ntemeiat` contesta\ia
privind diferen\a de drepturi de import [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi
reprezent@nd accize + ... lei noi reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), rezultat` [n
urma recalcul`rii valorii [n vam` a autoturismului la suma de ... lei noi.

La cap. 3 “Dob@nzi ]i penalit`\i de [nt@rziere”, art. 108 “Dispozi\ii
generale privind dob@nzi ]i penalit`\i de [nt@rziere” din Ordonan\a Guvernului nr.
92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, se precizeaz` :”Pentru
neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se
datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere”.

Art. 109 ]i art. 114 din actul normativ anterior men\ionat prev`d:
“Art. 109 Dobânzi

                (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

         (2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), se datorează dobânzi după
cum urmeaz`:
                    a) pentru diferenŃele de impozite şi taxe, stabilite de organele
competente, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei
impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferenŃa, până la data stingerii acesteia
inclusiv;[...]

Art. 114 PenalităŃi de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracŃiune de
lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenŃei acestora până
la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de
plată a dobânzilor[...]”.

Dob@nzile ]i penalit`\ile de [nt@rziere reprezint` sanc\iuni fiscale pentru
neplata la termen a obliga\iilor bugetare acestea nefiind dependente de culpa
contribuabilului.

{n temeiul prevederilor legale anterior citate, [ntruc@t scaden\a accizelor
]i a T.V.A. pentru care s-a stabilit diferen\a este data de ..., data [ntocmirii chitan\ei
vamale, petentul datoreaz` dob@nzile ]i penalit`\ile de int@rziere calculate pentru
neplata [n perioada ... a diferen\ei de drepturi vamale.

{n consecin\`, av@nd [n vedere faptul c` dl. ... nu prezint` argumente
privind modul de calcul al dob@nzilor ]i penalit`\ilor de [nt@rziere precum ]i faptul c`
acestea reprezint` m`sura accesorie [n raport cu debitele, iar [n sarcina petentului a
fost re\inut ca fiind datorat debitul reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`,
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contesta\ia va fi respins` ca ne[ntemeiat` ]i pentru cap`tul de cerere privind
dob@nzile [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi aferente accizelor + .... lei noi
aferente T.V.A.) ]i penalit`\ile de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei noi (... lei noi
aferente accizelor + ... lei noi aferente T.V.A.).

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 179 alin.(1) lit.a) ]i art. 180 din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`

                               D E C I D E

Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate de dl. ..., domiciliat
[n ....

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

                               
                         DIRECTOR EXECUTIV,
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