
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A  JUDETULUI TIMIS 
  BIROUL SOLUTIONARE  CONTESTATII
  Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 15 A, Judetul Timis
                                                                      

                                       D   E   C   I   Z   I   E   nr.2552/267/28.11.2008

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de  SC T   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 T...    cu
sediul   in   loc.  C.    

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia  pentru
regularizarea   situatiei nr....  emisa   de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale Timis,    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 si stampila  
unitatii .
 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    societatea petenta    sustine ca nu este de
acord cu plata drepturilor vamale in suma de 118  lei    stabilite prin Decizia  pentru
regularizarea   situatiei nr.... deoarece marfa care face obiectul declaratiei vamale   de punere
in libera circulatie  nr.... a fost urmata de livrare intracomunitara .

                           II. Decizia  pentru regularizarea situatiei nr....si  Procesul  verbal de
control nr....   au   fost intocmit  de organul vamal  in baza prevederilor   Legii  nr. 86/2006
privind Codul vamal al României si in baza Adresei  nr. 44138/06.08.2007 emisa de
Autoritatea Nationala a Vamilor   referitoare la  aplicarea masurilor  tranzitorii pentru
marfurile plasate in regimuri vamale suspensive inainte de aderare.
                         A fost verificata declaratia vamala  de    punere in   libera  circulatie  ..  a unor
bunuri plasate anterior aderarii in regim suspensiv  din punct  de vedere al respectarii
principiilor  continute in Anexa V pct.4 din Tratatul de aderare a Romaniei    si  Bulgariei la
Uniunea Europeana,  precum si cele din documentul  DG TAXUD nr. 1661/2006  prin care
se stabileste ca regimurile  vamale mentionate la art.4  alin. 16 lit.b-h din Regulamentul CEE  
nr. 2913/1992   al Consiliului Europei   incepute si neterminate  , trebuie sa se incheie   
conform legislatiei comunitare. 



                        In baza prevederilor art.100 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal   al
Romaniei   au fost recalculate drepturile de import in baza elementelor de taxare  in vigoare
la data plasarii bunurilor  sub regim suspensiv .  

 III.   DGFP  Timis  este investita sa se pronunte daca  SC  T..   datoreaza
bugetului de stat   TVA in suma de  ...  lei  in conditiile   in care   marfurile   care au facut
obiectul  declAratiei vamale   de punere in libera circulatie nr.,,,   au fost  livrate
intracomunitar. 

              
     In fapt, in  data de 02.03.2006 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  care precizeaza ca 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....
                  Din documentele  depuse la  dosarul contestatiei  si din    sustinerile  
contestatoarei  se retine ca  operatiunea temporara  I ... a fost incheiata printr-o operatiune de
punere in libera circulatie urmata de o livrare comunitara  (regim 4253),  operatiunea de  
admitere temporara    fiind    astfel  definitivata prin livrarea marfurilor in alt stata membru . 
                           De altfel ,  in referatul de sustinere al contestatiei   Directia Judeteana pentru
Accize si Operatiuni Vamale Timis   face  precizarea  ca "   reanalizand documentele supuse
controlului ulterior am concluzionat ca se impune anularea Deciziei pentru regularizarea
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr... si a Procesului
verbal de control nr.... emise de catre DJAOV Timis, deoarece operatiunea de admitere
temporara  s-a definitivat   prin punerea in circulatie a marfurilor cu scutire de TVA   pentru  
livrarea  in  alt stat membru ( Italia).   Acestui tip   de operatiune ii este proprie garantarea
TVA si nu plata , nefiind supuse   controlului ulterior pentru aplicarea corecta a masurilor
tranzitorii. " 

               
Avand in vedere ca organul  de control vamal   nu a respectat prevederile

legale referitoare la   masurile tranzitorii si  in baza referatului    intocmit de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis, se impune  admiterea contestatiei
depuse de  SC  T..      si anularea     Deciziei   pentru regularizarea  situatiei nr.... emisa   de
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis .             

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.  admiterea contestatiei  si anularea     Deciziei   pentru regularizarea  situatiei
nr....  emisa   de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis;            
          2.    prezenta decizie se comunica  :

                              -   SC  T 
                  -   Directia Judeteana  pentru Accize si  Operatiuni Vamale Timis 

                                  

                         

               
                                                   DIRECTOR EXECUTIV
                                                


