Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. __19___
din ________30.01.2013__
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. ........... S.R.L.,
din mun. Suceava, str. …………., jud. Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……… din …………..
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava prin adresa nr.
………….., înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……….., cu privire la contesta ia formulat de S.C. ........... S.R.L. din mun.
Suceava, jud. Suceava.
S.C. ........... S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
..........., emis în baza procesului-verbal nr. ..........., întocmite de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, cu privire la suma de ...........,
reprezentând:
•
........... – taxe vamale;
•
........... – TVA.
În raport de data comunic rii actului administrativ fiscal contestat,
respectiv …………, potrivit tampilei societ ii i semn turii depuse pe exemplarul
deciziei nr. ……….., unde se men ioneaz c S.C. ........... S.R.L. a primit decizia nr.
..........., emise de organul vamal pe numele societ ii, contesta ia a fost depus în
termenul legal prev zut de art. 207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, fiind
transmis prin po t la data de ………. i înregistrat la DJAOV Suceava sub nr.
…………., a a cum rezult de pe tampila Serviciului Registraturii DJAOV Suceava
aplicate pe originalul contesta iei, aflate la dosarul cauzei.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
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I. S.C. ........... S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr. ..........., emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni
Vamale Suceava, cu privire la suma de ..........., reprezentând taxe vamale i
TVA.
Petenta solicit anularea deciziei pentru regularizarea situa iei nr. ...........,
sus inând c pentru transportul ce face obiectul acestor obliga ii suplimentare s-au
achitat deja TVA în sum de ………. lei, taxe vamale în sum de ……… lei i
garan ie pentru eliberarea transportului din vam în sum de ............
Societatea face precizarea c suma de plat în vam se calculeaz astfel:
factura de marf + factura de transport + tax vamal , iar la suma total se aplic
TVA de 24%.
Astfel, contestatoarea sus ine c , în cazul de fa , valoarea transportului
este în sum de ……….. lei, marfa este în sum de ……….. lei i taxele vamale sunt
în sum de ……… lei, rezultând TVA în sum de ……… iar valoarea achitat de
societate pân în prezent este deja în sum de ………. lei.
Societatea afirm c organele vamale în mod netemeinic au impus în
sarcina sa sumele stabilite suplimentar prin decizia ............
Contestatoarea mai face precizarea c , în unele cazuri, pentru aceea i marf
de aceea i valoare se stabilesc taxe vamale diferite i diferen de TVA de achitat
diferit .
II. Prin decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..........., emis în baza procesuluiverbal nr. ..........., întocmite de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni
Vamale Suceava, s-a stabilit în sarcina S.C. ........... S.R.L. suma de ...........,
reprezentând taxe vamale în sum de ........... i TVA în sum de ............
La data de ……….., societatea, în calitate de titular de opera iune, a depus
prin intermediul comisionarului în vam SC …………. SRL cheia declara ia vamal
de punere în liber circula ie cu MRN ……….., datele de referin ale acesteia fiind
urm toarele:

Nr.
crt.

Nr. declara ie
vamal / data

Nr. factur
extern /
data

Firma
exportatoare
/ ara

Denumire
bunuri

Cod tarifar

Cantitate
(buc)

Pre
factur
extern

1

……………….

………….

…………

Anvelope
pneumatice
uzate
pentru
autoturisme

4012.20.00.90

………….

…….
CHF

Cheltuieli
de
transport
declarate
……….
EUR

La data efectu rii formalit ilor vamale pentru anvelopele pneumatice uzate
în cauz , societatea depune, împreun cu declara ia vamal de punere în liber
circula ie cu MRN ……………, urm toarele documente:
- factura nr. ...........;
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- specifica ie;
- factura de transport nr. ...........;
- scrisoarea de transport CMR ...........;
- declara ia pentru valoare în vam ;
- contract de reprezentare direct nr. ............
Prin adresa nr. ..........., DJAOV Suceava a informat titularul opera iunii c
s-a dispus amânarea determin rii definitive a valorii în vam , pân la prezentarea de
c tre importator a unor documente care s ateste realitatea i exactitatea valorii
declarate i a solicitat acestuia s prezinte în termen de 30 zile documente
suplimentare în vederea determin rii definitive a valorii în vam (contract comercial
i ofertele de pre ale partenerului extern, contractul de transport, contractul de
asigurare a m rfii, documente bancare privind efectuarea pl ii externe i extrasele
contului în valut din care s-a efectuat plata, documente privind ob inerea valutei prin
schimb valutar, documente revânzare m rfuri, alte documente care justific valoarea
în vam declarat ).
În baza documentelor prezentate de societate la data importului, DJAOV
Suceava a acordat regimul de punere în liber circula ie solicitat i a constituit o
garan ie suficient , de ..........., achitat cu chitan a nr. ............
Drepturile de import i TVA calculate pe baza valorii în vam declarate de
importator, în cuantum de ..........., au fost încasate i virate la bugetul de stat.
La data punerii în liber circula ie a fost constituit garan ia în sum de
..........., valoarea recalculat a drepturilor de import i TVA, stabilite cu titlu definitiv
sunt în cuantum de ............
Organele vamale au procedat la analiza documenteleor anexate la declara ia
vamal de punere în liber circula ie, precum i a documentelor transmise cu adresele
nr. ........... i nr. ..........., înregistrate la DJAOV Suceava sub nr. ........... i nr. ...........,
dup cum urmeaz :
- factura nr. ...........;
- specifica ie;
- factura de transport nr. ...........;
- scrisoare de transport CMR ...........;
- declara ie pentru valoare în vam ;
- contract de reprezentare direct nr. ...........;
- adresa DJAOV Suceava nr. ........... prin care DJAOV Suceava a informat
titularul opera iunii c s-a dispus amânarea determin rii definitive a
valorii în vam , pân la prezentarea de c tre importator a unor
documente care s ateste realitatea i exactitatea valorii declarate i a
solicitat acestuia s prezinte în termen de 30 zile documente
suplimentare în vederea determin rii definitive a valorii în vam
(contract comercial i ofertele de pre ale partenerului extern, contractul
de transport, contractul de asigurare a m rfii, documente bancare privind
efectuarea pl ii externe i extrasele contului în valut din care s-a
efectuat plata, documente privind ob inerea valutei prin schimb valutar,
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-

-

documente revânzare m rfuri, alte documente care justific valoarea în
vam declarat );
contractul de achizi ii/furnizare de produse încheiat cu furnizorul ...........,
nr. ...........;
comanda de transport din data de ...........;
factura de transport nr. ...........;
fi a analitic furnizor ...........;
not intrare recep ie nr. ...........;
fi a stoc;
adresa DJAOV Suceava nr. ........... prin care DJAOV Suceava a informat
titularul opera iunii despre necesitatea prezent rii în termen de 30 zile i
a celorlalte documente solicitate cu adresa nr. ..........., precum i
documente suplimentare în vederea determin rii definitive a valorii în
vam (contract de asigurare marf , documente de plat extern ,
documente ob inere valut , documente revânzare m rfuri, oferte de pre ,
coresponden cu partenerul extern, note contabile, fi ele analitice ale
conturilor 212, 371, 401, 404, 624 i documente care justific valoarea
în vam declarat );
contractul de achizi ii/furnizare de produse încheiat cu furnizorul ...........,
nr. ...........;
factura de transport nr. ...........;
not intrare recep ie nr. ...........;
registrul jurnal note contabile perioada 01.09.2012-10.10.2012;
registrul de cas EURO din data de 01.10.2012;
registrul de cas EURO din data de 12.09.2012/01.10.2012/09.10.2012;
extras
rulaj
opera iuni
prin
cont
bancar
pentru
data
11.09.2012/17.09.2012/.........../24.09.2012/01.10.2012/07.10.2012/08.10
.2012;
fi e analitice ale conturilor 327, 371, 401.

Întrucât importatorul nu a prezentat toate documentele solicitate de
organele vamale, iar cele prezentate nu au fost concludente pentru a demonstra
exactitatea valorii în vam declarate i având în vedere valorile în vam înscrise în
baza de date a autorit ii vamale, precum i regulile prev zute de art. 3 al Acordului
privind aplicarea art. VII din GATT 1994 ratificat prin Legea nr. 133/1994, s-a
stabilit cu titlu definitiv valoarea în vam a importului.
La stabilirea valorii în vam s-au avut în vedere informa iile din baza de
date a autorit ii vamale, rezultând o valoare în vam definitiv de ........... (1,1
USD/buc x ............ x .........../USD).
Valoarea recalculat a drepturilor de import i a TVA, pentru ............
anvelope pneumatice uzate pentru autoturisme, pozi ie tarifar 4012.20.00.90,
determinat pe baza valorii în vam stabilite cu titlu definitiv este de ............
Prin umare, organele vamale au emis decizia pentru regularizarea situa iei
nr. ..........., prin care au stabilit în sarcina societ ii taxe vamale în sum de ........... i
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TVA în sum de ........... i au procedat la executarea garan iei constituite în sum de
............
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
Referitor la suma de ..........., reprezentând taxe vamale în sum de
........... i TVA în sum de ..........., stabilite suplimentar prin decizia pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr. ..........., emis în baza procesului-verbal nr. ..........., întocmite de
Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, cauza supus
solu ion rii este dac organele fiscale au stabilit în mod legal valoarea în vam ,
cu consecin a stabilirii diferen ei de taxe vamale i TVA i a încas rii garan iei,
în sum de ..........., garan ie constituit de S.C. ........... S.R.L. pentru produsele
importate cu declara ia vamal nr. ..........., în condi iile în care societatea nu a
respectat prevederile art. 57 alin. 5 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal
al României, respectiv nu a prezentat documente concludente care s probeze
valoarea tranzac iilor.
În fapt, prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..........., organele vamale din cadrul
DJAOV Suceava au stabilit în sarcina S.C. ........... S.R.L. o datorie vamal în sum
de ..........., reprezentând taxe vamale în sum de ........... i TVA în sum de ............
Pentru datoria vamal în sum de ..........., organele vamale au procedat la executarea
garan iei în sum de ..........., constituit i încasat de la societate la data punerii în
liber circula ie a bunurilor importate.
Aceast sum reprezint diferen a dintre valoarea în vam rezultat în urma
procedurii de control a valorii în vam i valoarea în vam declarat de importator la
data punerii în liber circula ie.
Societatea sus ine organele vamale în mod netemeinic au stabilit în sarcina
sa sumele stabilite suplimentar prin decizia ..........., precizând c a achitat mai mult
decât era legal.
Contestatoarea mai face precizarea c în unele cazuri, pentru aceea i marf
de aceea i valoare se stabilesc taxe vamale diferite i diferen de TVA de achitat
diferit .
În drept, sunt aplicabile prevederile:
•
În ceea ce prive te dreptul organului vamal de a modifica declara ia vamal ,
sunt aplicabile prevederile art. 100 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al
României, unde se precizeaz c :
ART. 100
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“(1) Autoritatea vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea
declarantului, într-o perioad de 5 ani de la acordarea liberului de vam , s
modifice declara ia vamal .
(2) În cadrul termenului prev zut la alin. (1), autoritatea vamal
verific orice documente, registre i eviden e referitoare la m rfurile v muite
sau la opera iunile comerciale ulterioare în leg tur cu aceste m rfuri. […]
(3) Când dup reverificarea declara iei sau dup controlul ulterior
rezult c dispozi iile care reglementeaz regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal ia
m suri pentru regularizarea situa iei, inând seama de noile elemente de care
dispune.
(4) Autoritatea vamal stabile te modelul documentului necesar
pentru regularizarea situa iei, precum i instruc iunile de completare a acestuia.
(5) În cazul în care se constat c a luat na tere o datorie vamal sau
c au fost sume pl tite în plus, autoritatea vamal ia m suri pentru încasarea
diferen elor în minus sau rambursarea sumelor pl tite în plus, cu respectarea
dispozi iilor legale.
(6) În cadrul controlului ulterior al declara iilor, autoritatea vamal
stabile te potrivit alin. (3) i diferen ele în plus sau în minus privind alte taxe i
impozite datorate statului în cadrul opera iunilor vamale, luând m suri pentru
încasarea diferen elor în minus constatate. Diferen ele în plus privind aceste
taxe i impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaz .
[…]
(8) Declara ia vamal acceptat i înregistrat , precum i documentul
prev zut la alin. (4) constituie titlu de crean ”.
Din textul de lege de mai sus se re ine c autoritatea vamal are dreptul ca
într-o perioad de 5 ani de la acordarea liberului de vam , s modifice declara ia
vamal , sens în care verific orice documente, registre i eviden e referitoare la
m rfurile v muite sau la opera iunile comerciale ulterioare în leg tur cu aceste
m rfuri.
Diferen ele care apar în urma acestei verific ri se stabilesc printr-un
document pentru regularizarea situa iei emis de autoritatea vamal , document care
constituie titlu de crean .
•
În ceea ce prive te procedura de determinare a valorii în vam , la art. 57 din
Legea nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României se stipuleaz c :
ART. 57
„(1) Procedura de determinare a valorii în vam este cea prev zut în
Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife
vamale i comer 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modific rile
ulterioare.
[…]
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(4) Când determinarea definitiv a valorii în vam nu se poate efectua
imediat, importatorul are dreptul de a ridica m rfurile din vam , la cerere, cu
condi ia s constituie o garan ie în forma acceptat de autoritatea vamal .
(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea m rfii,
importatorul nu prezint documente concludente privind determinarea valorii
în vam , autoritatea vamal procedeaz la executarea garan iei, opera iunea de
plasare a m rfurilor sub un regim vamal fiind considerat încheiat ”.
Din aceste prevederi legale se re ine c procedura de determinare a valorii
în vam este cea prev zut în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului
general pentru tarife vamale i comer 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu
modific rile ulterioare.
De asemenea, se precizeaz c , în situa ia în care nu se poate determina
valoarea definitiv în vam , importatorul are dreptul de a ridica m rfurile din vam ,
la cerere, dar numai cu condi ia de a constitui o garan ie, numai în forma acceptat de
autoritatea vamal .
Dac în termenul de 30 zile de la ridicarea m rfii, importatorul nu prezint
documente concludente privind determinarea valorii în vam , autoritatea procedeaz
la executarea garan iei, iar opera iunea de plasare a m rfurilor sub un regim vamal
este astfel considerat încheiat .
•
Referitor la procedura aplicabil în cazul în care se amân determinarea
definitiv a valorii în vam , conform prevederilor art. 57 alin. 4 i alin. 5 din Codul
vamal, sunt aplicabile prevederile art. 1 din Hot rârea nr. 973 din 26 iulie 2006
privind procedura aplicabil în cazurile în care este necesar o amânare a determin rii
definitive a valorii în vam , unde se precizeaz c :
ART. 1
“(1) Determinarea definitiv a valorii în vam se amân potrivit
prevederilor art. 57 alin. (4) i (5) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, în urm toarele situa ii:
a) când este necesar ajustarea pre ului efectiv pl tit sau de pl tit
conform art. 8 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului
general pentru tarife vamale i comer 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
cu modific rile ulterioare, denumit în continuare acord, iar la momentul punerii
în liber circula ie nu pot fi prezentate documente concludente care s permit
determinarea cu exactitate a sumei de ajustat;
b) când pre ul pl tit sau de pl tit nu include ori este susceptibil a nu
include toate pl ile efectuate ori de efectuat ca o condi ie a vânz rii m rfurilor
puse în liber circula ie de c tre cump r tor vânz torului ori de c tre
cump r tor c tre o ter parte, pentru a satisface o obliga ie a vânz torului;
c) în orice alte situa ii în care pentru determinarea valorii în vam pe
baza valorii de tranzac ie este necesar prezentarea unor documente sau
justific ri suplimentare, referitoare la exactitatea i realitatea valorii declarate.
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(2) Atunci când, la momentul efectu rii formalit ilor de punere în
liber circula ie, se constat c valoarea în vam nu poate fi determinat prin
aplicarea art. 1 din acord, chiar dac s-ar proceda la amânarea determin rii
definitive a valorii în vam , biroul vamal va aplica prevederile art. 2 - 7 din
acord, în ordinea prev zut de acesta, valoarea în vam astfel determinat
având caracter definitiv.
(3) Amânarea determin rii definitive a valorii în vam este dispus de
eful biroului vamal sau de agen ii vamali desemna i de acesta prin ordin de
serviciu, în urma analiz rii documentelor anexate la declara ia de punere în
liber circula ie, precum i a altor documente i informa ii de care biroul vamal
are cuno tin . Amânarea determin rii definitive a valorii în vam poate fi
dispus i ca urmare a solicit rii scrise a importatorului, adresat biroului
vamal, în care sunt justificate motivele pentru care se solicit aceast amânare.
(4) Dispozi ia de amânare a determin rii definitive a valorii în vam se
comunic în scris importatorului înainte de ridicarea m rfurilor din vam ”.
Din aceste texte de lege se re ine c determinarea definitiv a valorii în
vam se amân în situa ia în care pre ul pl tit sau de pl tit nu include ori este
susceptibil a nu include toate pl ile efectuate ori de efectuat, sau în orice alte situa ii
în care pentru determinarea valorii în vam pe baza valorii de tranzac ie este necesar
prezentarea unor documente sau justific ri suplimentare, referitoare la exactitatea i
realitatea valorii declarate.
•
În ceea ce prive te garan ia care trebuie s fie furnizat autorit ii vamale, sunt
plaicabile prevederile art. 2, art. 3 i art. 5 din actul normativ mai sus men ionat,
unde se precizeaz c :
ART. 2
“(1) În cazul în care s-a procedat la amânarea determin rii definitive a
valorii în vam , importatorul poate ridica m rfurile din vam , cu condi ia s
furnizeze autorit ii vamale o garan ie suficient care s asigure încasarea
drepturilor de import i a altor taxe i impozite datorate statului, potrivit legii,
în cadrul opera iunilor vamale, corespunz toare m rfurilor respective.
(2) În situa ia prev zut la alin. (1), drepturile de import i alte taxe i
impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera iunilor vamale,
calculate pe baza valorii în vam declarate de importator, se încaseaz i se
vireaz la bugetul de stat, iar garan ia determinat potrivit prevederilor
prezentei hot râri se constituie la biroul vamal la care se efectueaz formalit ile
de punere în liber circula ie, înainte de acordarea liberului de vam ”.
ART. 3
“(1) În în elesul prezentei hot râri, termenul garan ie suficient
reprezint cuantumul drepturilor de import i al altor taxe i impozite datorate
statului, potrivit legii, în cadrul opera iunilor vamale, calculate pe baza valorii
în vam determinate de biroul vamal cu titlu provizoriu, din care se deduc
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drepturile de import i alte taxe i impozite datorate statului, potrivit legii, în
cadrul opera iunilor vamale, calculate pe baza valorii în vam declarate de
importator i virate la bugetul de stat.
(2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii în vam , biroul
vamal ia în considerare, dup caz, urm toarele elemente:
a) valoarea de tranzac ie care rezult din documentele prezentate de
importator;
b) valoarea cheltuielilor care se includ în valoarea în vam potrivit art.
8 din acord, estimat de importator pe baz de documente justificative i
acceptat de biroul vamal i/sau stabilit pe baza altor informa ii de care biroul
vamal are cuno tin ;
c) orice sum care poate fi considerat parte a pl ii totale efectuate
sau de efectuat, ca o condi ie a vânz rii m rfurilor puse în liber circula ie, de
c tre cump r tor vânz torului ori de c tre cump r tor c tre o ter parte,
pentru a satisface o obliga ie a vânz torului;
d) informa iile con inute în baza de date a autorit ii vamale.
(3) În situa ia în care nu exist elemente concludente care pot fi luate
în considerare potrivit alin. (2), biroul vamal va stabili valoarea în vam cu titlu
provizoriu, prin aplicarea succesiv a prevederilor art. 2 - 7 din accord”.
ART. 5
“(1) Garan ia se constituie în formele prev zute la art. 215 i 216 din
Legea nr. 86/2006.
(2) Garan ia constituit r mâne la dispozi ia autorit ii vamale în
cadrul termenelor prev zute la art. 4.
[…]”.
Astfel, garan ia vamal se percepe în scopul încas rii în totalitate a
drepturilor vamale i a altor taxe i impozite datorate, potrivit legii.
Aceasta se determin de c tre autoritatea vamal inând cont de cuantumul
drepturilor de import i al altor taxe i impozite datorate statului, potrivit legii, în
cadrul opera iunilor vamale, calculate pe baza valorii în vam determinate de biroul
vamal cu titlu provizoriu, din care se deduc drepturile de import i alte taxe i
impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul opera iunilor vamale, calculate pe
baza valorii în vam declarate de importator i virate la bugetul de stat.
La baza determin rii valorii în vam se iau în considerare o serie de
elemente, respectiv valoarea de tranzac ie, valoarea cheltuielilor, sume ce pot fi
considerate parte a pl ii totale efectuate sau de efectuat, precum i informa iile
con inute în baza de date a autorit ii vamale.
Analizând prevederile legale citate, se re ine c , în situa ia în care pentru un
import nu se poate determina valoarea definitiv în vam , organele vamale stabilesc o
valoare în vam determinat pe baza datelor declarate de importator, sub rezerva
verific rii ulterioare, situa ie în care determinarea definitiv a valorii în vam se
amân .
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Astfel, organul vamal calculeaz cu titlu provizoriu valoarea drepturilor
vamale inând cont de o serie de elemente.
Totodat importatorul trebuie s achite la autoritatea vamal o garan ie
suficient care s acopere toate drepturile de import prev zute de lege.
Din documentele existente la dosarul cauzei de re ine c , la data de ...........,
societatea, în calitate de titular de opera iune, a depus prin intermediul comisionarului
în vam SC ........... SRL cheia, declara ia vamal de punere în liber circula ie cu
MRN ............
La data efectu rii formalit ilor vamale pentru anvelopele pneumatice uzate
în cauz , societatea depune împreun cu declara ia vamal de punere în liber
circula ie cu MRN ..........., urm toarele documente:
- factura nr. ...........;
- specifica ie;
- factura de transport nr. ...........;
- scrisoarea de transport CMR ...........;
- declara ia pentru valoare în vam ;
- contract de reprezentare direct nr. ............
Prin adresa nr. ..........., DJAOV Suceava a informat titularul opera iunii c
s-a dispus amânarea determin rii definitive a valorii în vam , pân la prezentarea de
c tre importator a unor documente care s ateste realitatea i exactitatea valorii
declarate i a solicitat acestuia s prezinte în termen de 30 zile documente
suplimentare în vederea determin rii definitive a valorii în vam (contract comercial
i ofertele de pre ale partenerului extern, contractul de transport, contractul de
asigurare a m rfii, documente bancare privind efectuarea pl ii externe i extrasele
contului în valut din care s-a efectuat plata, documente privind ob inerea valutei prin
schimb valutar, documente revânzare m rfuri, alte documente care justific valoarea
în vam declarat ).
La acel moment organele vamale au constituit i o garan ie vamal în sum
de ..........., din care ........... taxe vamale i ........... TVA, achitat cu chitan a nr.
..........., pentru a acoperi suma de ..........., din care …….. lei taxe vamale i …… lei
TVA, corespunz toare unei valori în vam de ..........., stabilit pe baza valorilor
existente în baza de date a organelor vamale.
•
În ceea ce prive te determinarea definitiv a valorii în vam , sunt aplicabile
prevederile Hot rârii nr. 973 din 26 iulie 2006 privind procedura aplicabil în
cazurile în care este necesar o amânare a determin rii definitive a valorii în vam ,
unde la art. 4 i art. 6 se precizeaz c :
ART. 4
“(1) Biroul vamal are obliga ia de a analiza documentele pe care
importatorul trebuie s le prezinte potrivit art. 57 alin. (5) din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României i de a lua o decizie privind determinarea
valorii în vam cu titlu definitiv în termen de 30 de zile de la data comunic rii
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acestor documente, cu excep ia cazurilor prev zute la alin. (2) - (6), când
termenul se prelunge te corespunz tor.
[…]”.
ART. 6
“(1) Decizia privind determinarea definitiv a valorii în vam este
luat de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control al valorii în
vam , care stabile te disponibilizarea sau încasarea, în totalitate ori în parte, a
garan iei constituite potrivit art. 5 i cuprinde descrierea detaliat a motivelor ce
au stat la baza m surii. Pe baza acestui proces-verbal de control al valorii în
vam se emite decizia pentru regularizarea situa iei, care reprezint titlu de
crean .
[…]
(3) În baza deciziei pentru regularizarea situa iei, prin care se
stabile te disponibilizarea în totalitate sau în parte a garan iei, importatorul
poate solicita aplicarea corespunz toare a prevederilor art. 221 din Legea nr.
86/2006 privind Codul vamal al României”.
•

la art. 221 din Codul vamal al României se precizeaz c :

ART. 221
„(1) Garan ia nu se elibereaz pân în momentul în care datoria
vamal pentru care a fost constituit nu se stinge sau nu mai poate lua na tere.
Când datoria vamal se stinge sau nu mai poate lua na tere, se elibereaz
garan ia”.
Din aceste prevederi legale se re ine c autoritatea vamal trebuie s
analizeze documentele pe care importatorul are obliga ia s le depun în termen de 30
zile de la ridicarea m rfii i de a lua o decizie privind determinarea valorii în vam cu
titlu definitiv în termen de 30 de zile de la data comunic rii acestor documente.
Aceast decizie privind determinarea definitiv a valorii în vam este luat
de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control al valorii în vam , care
stabile te disponibilizarea sau încasarea, în totalitate ori în parte, a garan iei i
cuprinde descrierea detaliat a motivelor ce au stat la baza m surii, iar pe baza acestui
proces-verbal de control al valorii în vam se emite decizia pentru regularizarea
situa iei, care reprezint titlu de crean .
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c , în scopul
determin rii definitive a valorii în vam i în aplicarea prevederilor art. 5 alin. 5 din
Legea nr. 86/2006, prin adresa nr. ..........., organele vamale au informat titularul
opera iunii c s-a dispus amânarea determin rii definitive a valorii în vam , pân la
prezentarea de c tre importator a unor documente care s ateste realitatea i
exactitatea valorii declarate i a solicitat acestuia s prezinte în termen de 30 zile
documente suplimentare în vederea determin rii definitive a valorii în vam (contract
comercial i ofertele de pre ale partenerului extern, contractul de transport, contractul
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de asigurare a m rfii, documente bancare privind efectuarea pl ii externe i extrasele
contului în valut din care s-a efectuat plata, documente privind ob inerea valutei prin
schimb valutar, documente revânzare m rfuri, alte documente care justific valoarea
în vam declarat ).
În baza documentelor prezentate de societate la data importului, DJAOV
Suceava a acordat regimul de punere în liber circula ie solicitat i a constituit o
garan ie suficient , de ..........., achitat cu chitan a nr. ............
Prin adresa nr. ..........., înregistrat la DJAOV Suceava sub nr. ...........,
societatea transmite organelor vamale urm toarele documente:
- contractul de achizi ii/furnizare de produse încheiat cu furnizorul ...........,
nr. ...........;
- comanda de transport din data de ...........;
- factura de transport nr. ……..;
- fi a analitic furnizor ...........;
- not intrare recep ie nr. ...........;
- fi a stoc;
În urma acestei adrese, organele vamale au procedat la analiza
documentelor transmise i a celor anexate la declara ia vamal de punere în liber
circula ie.
În urma acestor verific ri, prin adresa nr. ..........., organele vamale au
comunicat societ ii c nu sunt elemente suficiente pentru determinarea cu titlu
definitiv a valorii în vam declarat de aceasta i c este necesar prezentarea de c tre
societate i a celorlalte documente prezentate prin adresa nr. ..........., precum i a
urm toarelor documente:
- documente de plat externe pentru cheltuielile de transport conexe
transportului bunurilor pe parcurs extern, vizate de banca care a efectuat
opera iunea;
- extras de cont bancar pentru opera iunea de plat a cheltuielilor de
transport;
- oferte de pre ale partenerului extern pentru bunuri identice sau similare
în original;
- coresponden a cu partenerul extern referitoare la: încasarea contravalorii
facturii de vânzare; cum au c zut de acord vânz torul i cump r torul
asupra calit ii produselor, condi iilor de livrare, transferul titlului de
proprietate i a riscurilor, dac vânz torul i cump r torul sunt persoane
legate (în sensul art. 15 al acordului privind aplicarea art. VII al GATT
1994) i în caz afirmativ cum a fost negociat pre ul de tranzac ie al
bunurilor importate;
- traducerea documentelor ce urmeaz s fie prezentate;
- note contabile vizate de persoana resposabil cu inerea eviden ei
contabile cu urm toarele articole minime înregistrate: înregistrarea
intr rii în gestiune a bunurilor importate; înregistrarea drepturilor vamale
de import, TVA i a garan iei re inute de DJAOV Suceava conform
prevederilor HG 973/2006; înregistrarea cheltuielilor de transport,
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asigurare, înc rcare, desc rcare, manipulare conexe transportului
bunurilor pe parcurs extern; înregistrarea pl ilor la extern a bunurilor
importate; înregistrarea pl ii drepturilor vamale, TVA; înregistrarea
pl ii cheltuielilor de transport, asigurare, înc rcare, desc rcare,
manipulare conexe transportului bunurilor importate pe parcurs intern;
înregistrarea vânz rii la intern a bunurilor importate;
- balan ele (fi ele) analitice ale conturilor 213, 371, 401, 404, 624 pentru
lunile în care sunt reflectate opera iunile aferente acestui import;
- registrul de cas privind pl ile prin banc i/sau în numerar efectuate,
aferente importului.
Prin adresa nr. ..........., înregistrat la DJAOV Suceava sub nr. ...........,
societatea transmite organelor vamale urm toarele documente:
- contractul de achizi ii/furnizare de produse încheiat cu furnizorul ...........,
nr. ...........;
- comanda de transport din data de ...........;
- factura de transport nr. …….;
- not intrare recep ie;
- registru jurnal note contabile perioada 01.09.2012-10.10.2012;
- registrul de cas EURO din data de 01.10.2012;
- registrul de cas lei din data de 12.09.2012/01.10.2012/09.10.2012;
- extras
rulaj
opera iuni
prin
cont
bancar
pentru
data
11.09.2012/17.09.2012/.........../24.09.2012/01.10.2012/07.10.2012/08.10
.2012;
- fi e analitice ale conturilor 327, 371, 401.
Analizând documentele existente la dosarul cauzei, rezult c societatea nu
a depus la organele vamale toate documentele solicitate de acestea, pentru a face
dovada exactit ii valorii în vam declarate, respectiv nu a prezentat documente de
plat externe pentru cheltuielile de transport conexe transportului bunurilor pe
parcurs extern, vizate de banca care a efectuat opera iunea, extrasul de cont bancar
pentru opera iunea de plat a cheltuielilor de transport, ofertele de pre ale
partenerului extern pentru bunuri identice sau similare în original, aceasta prezentând
doar contractul încheiat cu partenerul str in în care se precizeaz c pre ul este
cuprins între dou valori.
De asemenea, rezult c societatea nu a prezentat documente din care s
reias înregistrarea pl ilor la extern a bunurilor importate; înregistrarea pl ii
cheltuielilor de transport, asigurare, înc rcare, desc rcare, manipulare conexe
transportului bunurilor importate pe parcurs intern etc.
De asemenea, din registrul de cas în EURO din data de 01.10.2012, anexat
în copie, rezult c s-a efectuat plata sumei de …… EURO c tre SC ………….., dar
din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult c aceast societate are
leg tur cu importul efectuat. Prin urmare, nu rezult c s-ar fi efectuat plata facturii
de transport nr. ........... c tre SC ………… SRL în valoare de …….. EURO sau cea
de marf nr. ............
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De asemenea, din Registrul de cas în lei rezult achitarea c tre Biroul
vamale a taxelor vamale în sum de …………. lei la data de ………, în sum de
…………. lei la data de 01.10.2012, i în sum de …… lei, …… leu i ……. lei la
data de ………., dar nici una din sumele reflectate nu corespund cu cele achitate
pentru importul efectuat.
Rezult astfel c societatea nu a prezentat toate documentele solicitate de
organele vamale, iar cele prezentate nu sunt concludente pentru a demonstra
exactitatea valorii în vam declarate.
Întrucât importatorul nu a prezentat toate documentele solicitate de
organele vamale, iar cele prezentate nu au fost concludente pentru a demonstra
exactitatea valorii în vam declarate i având în vedere valorile în vam înscrise în
baza de date a autorit ii vamale, precum i regulile prev zute de art. 3 al Acordului
privind aplicarea art. VII din GATT 1994 ratificat prin Legea nr. 133/1994, s-a
stabilit cu titlu definitiv valoarea în vam a importului.
La data de ……….. DJAOV Suceava emite decizia pentru regularizarea
situa iei nr. ……….., prin care stabile te în sarcina S.C. ........... S.R.L. suma de
..........., reprezentând taxe vamale în sum de ........... i TVA în sum de ...........,
întrucât în termenul de 30 zile acordat documentele prezentate de importator nu erau
concludente pentru a dovedi exactitatea valorii în vam declarate.
În consecin , organele vamale au procedat la executarea garan iei
constituite în sum de ..........., stabilind încasarea total a garan iei prin procesulverbal nr. ..........., care a stat la baza emiterii deciziei nr. ..........., contestat de
societate.
Deoarece societatea nu a prezentat în termenul legal toate documentele
solicitate de organele vamale, iar cele prezentate nu au fost concludente pentru a
demonstra exactitatea valorii în vam declarate, rezult c în mod legal autoritatea
vamal a procedat la stabilirea definitiv a drepturilor vamale aferente importului pe
baza informa iilor existente în baza sa de date.
De asemenea, deoarece a rezultat o diferen de datorie vamal în sum de
..........., rezult c în mod legal a procedat la executarea garan iei constituite.
Referitor la sus inerea contestatoarei c organele vamale au calculat
eronat datoria vamal stabilit în sarcina sa, preciz m c sunt aplicabile prevederile
art. 56, art. 57 i art. 58 din Legea nr. 86/2006, unde se precizeaz c :
•

Referitor la valoarea în vam , în Legea nr. 86/2006 se stipuleaz :

CAP. 3
“Valoarea în vam a m rfurilor
ART. 56
(1) Dispozi iile prezentului capitol stabilesc modul de determinare a
valorii în vam în scopul aplic rii Tarifului vamal al României i a m surilor
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netarifare prev zute de dispozi iile legale care reglementeaz domenii specifice
legate de schimbul de m rfuri.
(2) Valoarea în vam reprezint acea valoare care constituie baza de
calcul a taxelor vamale prev zute în Tariful vamal al României”.
ART. 57
“(1) Procedura de determinare a valorii în vam este cea prev zut în
Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife
vamale i comer 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modific rile
ulterioare.
(2) La valoarea în vam , conform prevederilor art. 1 din acordul
prev zut la alin. (1), în m sura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse
în pre , se includ:
a) cheltuielile de transport al m rfurilor importate pân la frontiera
român ;
b) cheltuielile de înc rcare, de desc rcare i de manipulare, conexe
transportului, ale m rfurilor din import aferente parcursului extern;
c) costul asigur rii pe parcurs extern”.
ART. 58
“(1) Valoarea în vam se declar de c tre importator, care este obligat
s depun la biroul vamal o declara ie pentru valoarea în vam , înso it de
facturi sau de alte documente de plat a m rfii i a cheltuielilor pe parcurs
extern, aferente acesteia.
(2) Declara ia pentru valoarea în vam poate fi depus
i prin
reprezentant, în acest caz r spunderea fiind solidar ”.
Conform acestor prevederi legale, valoarea în vam reprezint acea valoare
care constituie baza de calcul a taxelor vamale, procedura de determinare a valorii în
vam fiind cea prev zut în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului
general pentru tarife vamale i comer 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu
modific rile ulterioare. La aceast valoare se adaug cheltuielile de transport al
m rfurilor importate, cheltuielile de înc rcare, de desc rcare i de manipulare, conexe
transportului, costul asigur rii pe parcurs extern, constituindu-se astfel baza de
impozitare a taxelor vamale.
La aceast baz se adun valoarea taxelor vamale i rezultatul îl constituie
baza impozabil aferent TVA.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c valoarea în vam
declarat de importator a fost de ........... lei (valoare m rfuri în sum de ........... lei +
valoare transport declarat în sum de ...........).
La suma de ........... lei s-au calculat taxe vamale de ........... lei, iar la suma
de ........... (........... lei baza impozabil pentru taxe vamale + ........... lei taxe vamale)
s-a calculat TVA în sum de ............
Deoarece au existat suspiciuni c m rfurile ar fi subevaluate, organele
vamale au stabilit o valoare provizorie a importului, determinat pe baza informa iilor
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existente în baza de date a autorit ii vamale i având în vedere regulile prev zute de
art. 3 al Acordului privind aplicarea art. VII din GATT 1994 ratificat prin Legea nr.
133/1994.
Astfel, pentru importul de anvelope pneumatice uzate pentru autoturisme,
pozi ie tarifar 4012.20.00.90, pe baza informa iilor din baza de date a autorit ii
vamale, s-a stabilit o valoare în vam de 1,10 USD/buc.
inând cont de prevederile legale men ionate, organele vamale au stabilit o
valoare în vam de ........... = ........... x 1,10 USD/ buc x .........../1USD.
Pe baza acestei valori de ..........., s-au calculat taxe vamale în sum de
........... lei i TVA în sum de ............
Pentru diferen a în sum de ........... (........... aferent taxelor vamale i
........... aferent TVA) s-a constituit garan ia de c tre oganele vamale, conform
prevederilor legale.
Deoarece societatea nu a prezentat toate documentele solicitate de organele
vamale la prin adresele nr. ........... i nr. ..........., în mod legal organele vamale au
stabilit datoria vamal în sum de ........... i au executat garan ia constituit în sum
de ..........., achitându-se în acest fel în totalitate suma datorat de societate organelor
vamale pentru importul efectuat.
Rezult astfel c în mod legal organele vamale au calculat cuantumul
taxelor vamale i a TVA aferente importului.
Referitor la sus inerea societ ii c a achitat TVA în sum de ...........,
taxe vamale de ........... lei i garan ie de ..........., rezultând total TVA achitat de
..........., preciz m c , din documentele existente la dosar rezult c societatea a achitat
la data acord rii liberului de vam suma de ..........., reprezentând TVA în sum de
........... i taxe vamale de ........... lei i suma de ........... garan ie, reprezentând
diferen de TVA în sum de ........... i diferen de taxe vamale de ............
Rezult astfel c TVA achitat de societate pentru acest import este în
sum de ........... (........... + ...........), sum ce coincide cu cea stabilit suplimentar de
organele vamale, nefiind sume achitate în plus.
De asemenea, rezult c taxele vamale achitate de societate pentru acest
import sunt în sum de ........... lei (........... + ……), sum ce coincide cu cea stabilit
suplimentar de organele vamale, nefiind sume achitate în plus.
Referitor la sus inerea petentei c organele vamale f r nici un temei
legal impune societ ii s achite sumele stabilite suplimentar prin decizia pentru
regularizarea situa iei nr. ..........., preciz m c , a a cum am demonstrat, aceast
decizie a fost emis în mod legal de c tre organele vamale.
Prin emiterea deciziei respective organele vamale au stabilit c societatea
datoreaz bugetului de stat i diferen a de ..........., care a fost deja încasat de la
societate drept garan ie i care nu avea la baz un titlu de crean . Prin urmare, prin
emiterea deciziei nr. ..........., s-a dispus executarea garan iei constituite, iar toate
debitele privind acest import s-au stins. Societatea nu trebuie s mai achite alte sume,
întrucât acestea au fost deja pl tite.
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•
Conform prevederilor art. 110 din OG 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , crean ele fiscale se stabilesc printr-un titlu de crean :
ART. 110
“Colectarea crean elor fiscale
(1) În sensul prezentului titlu, colectarea const în exercitarea
ac iunilor care au ca scop stingerea crean elor fiscale.
(2) Colectarea crean elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean
sau al unui titlu executoriu, dup caz.
(3) Titlul de crean
este actul prin care se stabile te i se
individualizeaz crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de
persoanele îndrept ite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
[…]
d) declara ia vamal ;
e) decizia prin care se stabilesc i se individualizeaz datoria vamal ,
impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz în vam , potrivit legii, inclusiv
accesoriile;
[…]”.
Din aceste prevederi legale se re ine c actul prin care se stabile te i se
individualizeaz crean a fiscal este titlul de crean , iar în cazul datoriei vamale
acesta este declara ia vamal , respectiv decizia prin care se stabilesc i se
individualizeaz datoria vamal , în spe decizia pentru regularizarea situa iei.
Fa de cele prezentate, rezult c în mod legal organele vamale au emis
decizia pentru regularizarea situa iei nr. ........... i au stins sumele stabilite prin
aceast decizie cu garan ia constituit de societate anterior în sum de ............
Având în vedere prevederile legale citate i faptul c societatea nu a
prezentat toate documentele solicitate de organele vamale, iar cele depuse nu erau
concludente pentru a face dovada c m rfurile importate nu sunt subevaluate, rezult
c în mod legal organele vamale au stabilit suplimentar în sarcina societ ii suma de
..........., reprezentând diferen de taxe vamale în sum de ........... i de TVA în sum
de ..........., drept pentru care urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia
formulat cu privire la aceast sum .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor legale invocate i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulate de S.C. ...........
S.R.L., împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..........., emis de Direc ia Jude ean
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pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, cu privire la suma de ...........,
reprezentând:
•
........... – taxe vamale;
•
........... – TVA.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni
de la data comunic rii, conform procedurii legale.

Pagina: 18

