DECIZIA NR.136 emis de DGFP Hunedoara în anul 2008
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara a fost
sesizat de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Hunedoara,
prin adresa nr. ... / 2008, înregistrat la D.G.F.P. a jude ului Hunedoara sub nr.
... / 2008 asupra contesta iei formulate de SC X SA din HA EG împotriva
Deciziei nr. … / 2008 pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare
stabilite la controlul vamal, emis în baza Procesului verbal de control nr. … /
2008 încheiat de c tre D.J.A.O.V. Hunedoara, cu privire la suma de ...lei
reprezentând :
… lei - taxa pe valoarea ad ugat
… lei - major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, Decizia nr. … /
2008 pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite la
controlul vamal, a fost comunicat c tre petent cu adresa nr. ... / 2008,
expediat cu recomandata nr. ... / 2008, primit de petent în data de ....2008,
potrivit confirm rii de primire anexate în copie la dosarul contesta iei.
Contesta ia a fost expediat c tre D.J.A.O.V. Hunedoara, cu
recomandata nr. .../ 2008, fiind înregistrat la D.J.A.O.V. Hunedoara sub nr. ... /
2008 .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute
de art. 206, 207 i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN A GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor, este investit s se
pronun e asupra contesta iei depus de SC X SA din HA EG.
I. Prin contesta ia formulat , SC X SA din HA EG invoc în
sus inerea cauzei urm toarele argumente :
Petenta arat c în momentul în care declara ia vamal a fost
semnat , tampilat
i deci acceptat de Biroul Vamal Deva, aceasta i-a
produs efectele pentru care a fost întocmit , în spe SC X SA a achitat taxele
vamale cuprinse în con inutul acesteia, astfel, din punctul s u de vedere
obliga ia de plat a taxelor vamale a fost stins .
Cu privire la major rile de întârziere calculate în con inutul
Decizie pentru regularizarea situatiei nr. …/ 2008, petenta invoc art. 120 alin 2
din O.G. 92/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, în sensul c nu
putea fi obligat la plata de major ri de întârziere din data de …2007 pân în
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data de …2008, întrucât nu a avut cuno tiin , nu a fost încuno tiin at i nici nu
a fost pus în întârziere c ar mai avea de achitat o diferen de curs valutar.
De asemenea, se sus ine c în conformitate cu art. 44 din O.G.
92/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare privind modalitatea de
comunicare a actului administrativ fiscal, aceast decizie nu îi este opozabil
decât de la momentul comunic rii ei.
Pe cale de consecin , petenta a solicitat admiterea contesta iei
i anularea Deciziei pentru regularizarea situa iei nr. …/ .2008 ca fiind
neîntemeiat întrucât În aceast situa ie nu exist i nici nu se poate dovedii
vreo culp a societa ii, culpa apar inând Biroului Vamal Deva.
II. Prin Decizia nr. .../2008 pentru regularizarea situa iei
privind obliga iile suplimentare stabilite la controlul vamal, emis în baza
procesului verbal de control nr. … / .2008 încheiat de c tre D.J.A.O.V.
Hunedoara, organele vamale i-au motivat verificarea astfel :
Decizia nr. … / ..2008 pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite la controlul vamal, emis în baza procesului
verbal de control nr. … / .2008, a fost întocmit în urma controlului ulterior
efectuat asupra m rfurilor cu declara ia de punere în liber circula ie nr. CO …/
….2007.
Astfel, s-a constatat c la întocmirea declara iei de punere în
liber circula ie nr.../2008, valoarea în vam a fost gre it calculat din cauza
cursului valutar aplicat. S-a aplicat cursul valutar din data de …2007, când 1
Euro = 3,5393 lei, de i trebuia s se aplice cursul valutar de la data întocmirii
declara iei vamale de import DVOT nr. … din ….2003, dat la care 1 Euro =
3,9614 lei.
În urma acestor constat ri, s-a procedat la recalcularea
drepturilor vamale, stabilindu-se în sarcina contestatoarei obliga ii vamale - tax
pe valoarea ad ugat , în sum total de ... lei i accesorii (major ri de
întârziere) în suma total de … lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
avându-se în vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor de
control, precum i actele normative invocate, în raport cu perioada
supus verific rii, se re in urm toarele :
SC X SA, are sediul în Ha eg, str. …, nr. …, jud. Hunedoara,
înmatriculat la ORC sub nr. J … / … / … i având CIF nr. RO …
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor este investit s se
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pronun e dac , în mod corect i legal, SC X SA, datoreaz obliga ii vamale
- tax pe valoarea ad ugat , în sum de ... lei i accesorii (major ri de
întârziere aferente) în sum de … lei, în condi iile în care valoarea în vam
a fost eronat calculat , prin aplicarea unui curs valutar gre it .
În fapt, cu declara ia vamal nr.../2008, SC X SA a pus în liber
circula ie m rfuri plasate sub regim de admitere temporar în cursul anului
2003.
Organele vamale ale Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni
Vamale Hunedoara au determinat obliga iile vamale (tax pe valoarea
adaugat ), la un curs de schimb valabil la data punerii în liber circula ie a
m rfurilor.
În temeiul prevederilor art.78 i art.201 pct.2 din REGULAMENTUL
(CEE) NR. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar, care arat :
„ART. 78
1. Autorit ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot
modifica declara ia dup acordarea liberului de vam pentru m rfuri.
i pentru a se
2. Autorit ile vamale, dup acordarea liberului de vam
convinge de acurate ea datelor cuprinse în declara ie, pot controla
documentele comerciale i datele referitoare la opera iunile de import sau
export, cu privire la m rfurile în cauz sau la opera iunile comerciale
ulterioare în leg tur cu aceste m rfuri. Asemenea controale pot fi
efectuate la sediul declarantului, al oric rei alte persoane interesate direct
sau indirect din punct de vedere profesional de opera iunile men ionate
sau al oric rei alte persoane aflat în posesia documentului i a datelor
men ionate în scopuri comerciale. Aceste autorit i pot verifica, de
asemenea, m rfurile, când este înc posibil ca ele s fie prezentate.
3. Atunci când revizuirea unei declara ii sau un control ulterior indic
faptul c dispozi iile care reglementeaz regimul vamal respectiv au fost
aplicate pe baza unor informa ii incomplete sau incorecte, autorit ile
vamale, în conformitate cu dispozi iile prev zute, trebuie s ia m surile
necesare pentru reglementarea situa iei, inând seama de orice informa ie
nou de care dispun.
ART. 201
2. O datorie vamal se na te în momentul accept rii declara iei vamale în
cauz .”,
coroborate cu prevederile Legii nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al României,
art. 100, care arat :
“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.”,
opera iunile au fost supuse unui control ulterior, constatându-se c , valoarea în
vam a fost stabilit , prin folosirea cursului de schimb valabil la data punerii în
liber circula ie (….2007) i nu cel de la momentul plas rii m rfurilor sub regimul
de admitere temporar (….2003).
Fa de aceast constatare, organele vamale au procedat la
recuperarea diferen ei de datorie vamal , finalizat cu Decizia nr. .../2008 pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite la controlul vamal,
cu privire la declara ia vamal de import DVOT nr. … din …2003 i declara ia de
punere în liber circula ie nr.../2008, stabilind valoarea în vam la un curs de 1
Euro = 3,9614 lei, calculând obliga iile vamale, tax pe valoarea adaugat în
sum de ... lei i major ri de întârziere aferente în sum de … lei .
Major rile de întârziere au fost calculate de la data plas rii
m rfurilor în regim de liber circula ie (….2007) i pân la data actului de control
(….2008).
Potrivit Legii nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al României, la art.,
art. 223, se arat :
ART. 223
(1) Datoria vamal la import ia na tere prin:
a) punerea în liber circula ie a m rfurilor supuse drepturilor de import;
(2) Datoria vamal se na te în momentul accept rii declara iei vamale în
cauz .”
Dreptul comun în materia calculului major rilor de întârziere este
reprezentat de ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , Republicat , art. 119 care
prevede:
“ART.119 Dispozitii generale privind majorari de intârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden
de c tre debitor a
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen major ri de
întârziere.”
Având în vedere c datoria vamal s-a n scut la data punerii în
liber circula ie a m rfurilor supuse drepturilor de import, iar scaden a
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drepturilor vamale stabilite în sarcina sa intervine la data na terii datoriei
vamale, fapt coroborat cu prevederile referitoare la accesorii citate mai sus,
duce la concluzia c , data de la care curg aceste accesorii este data încheierii
documentului pentru regularizarea situa iei opera iunilor vamale, respectiv
declara ia de punere în liber circula ie nr.../2008, adic data de …2007,
document care a închis declara ia vamal de import DVOT nr. … din ….2003.
Referitor la sus inerea societ ii c stabilirea diferen elor de
drepturi vamale la controlul ulterior nu eviden iaz o culp a sa, aceasta nu
poate fi re inut în solu ionarea favorabil a cauzei, întrucât institu ia major rilor
de întârziere reprezint o sanc iune pentru neplata de c tre debitor, la termenul
de scaden , a obliga iilor de plat la bugetul de stat.
Fa de cele de mai sus, i întrucât în sarcina societ ii a fost
re inut ca datorat obliga ia vamal - tax pe valoarea adaugat , în sum de ...
lei, petenta datoreaz i major rile de întârziere. Astfel, în mod legal organele
vamale au procedat la calculul de accesorii în suma de … lei aferente datoriei
vamale (tax pe valoarea ad ugat ) .
De asemenea, cu privire la aceaste sume stabilite ca datorate, SC
X SA nu arat motivele de drept pe care î i întemeiaz contesta ia.
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la art. 206
alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ ART. 206 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL
nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se prevede c :
„2.4. 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.”
Având în vedere cele de mai sus, faptul c SC X SA nu invoc
prevederile legale în spe , nu aduce argumente referitoare la stabilirea bazei
de calcul a major rilor de întârziere, cota de major ri de întârziere aplicat ,
însumarea produselor dintre baza de calcul a major rilor de întârziere, num rul
de zile de întârziere i cota de major ri de întârziere aplicat , i inând cont de
faptul c stabilirea de major ri de întârziere reprezint m sur accesorie în
raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorium sequitur
principale », organele de solu ionare nu se pot substitui contestatoarei cu
privire la motivele prin care aceasta în elege s combat m surile controlului.
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Pe cale de consecin , fa de cele ar tate mai sus, contesta ia
va fi respins ca neîntemeiat
i nemotivat pentru suma de ...lei
reprezentând :
... lei - taxa pe valoarea ad ugat
… lei - major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Fa
de cele ar tate i în temeiul ORDINULUI AGEN IEI
NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL nr. 519 din 27/09/2005 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.
92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , art. 214, art.215 din
ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind
Codul de procedur fiscal , Republicat , se
DECIDE:
Art. 1 – Respingerea ca neîntemeiat
i nemotivat a
contesta iei formulat de SC X SA din HA EG împotriva Deciziei nr. .../2008
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite la
controlul vamal, emis în baza Procesului verbal de control nr. …/ .2008
încheiat de c tre D.J.A.O.V. Hunedoara, cu privire la suma de ...lei
reprezentând :
... lei - taxa pe valoarea ad ugat
… lei - major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Art. 2 – Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform
prevederilor legale în vigoare .
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