
D   E   C   I   Z   I   E   nr. 2053/310/20.09.2010

            privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de SC F  
inregistrata  la DGFP-Timis sub nr. ......
 

Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost sesizat
de Directia Regionala  pentru  Accize si Operatiuni  Vamale Bucuresti- Biroul
Vamal Otopeni Calatori prin adresa nr....  inregistrata la DGFP-Timis sub nr. ....
cu privire la contestatia formulata de SC   . ... BV   cu sediul   in Olanda  ...
reprezentata fiscal  de  SC . ....  cu sediul in  T.   . .  . .

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
Decizia pentru regularizarea situatiei  nr....si a  Procesului verbal de control nr.
...  emise de  Biroul Vamal Otopeni Calatori,  a fost depusa in termenul
prevazut de art. 207 alin.1 din OG  nr.  92/2003, republicata   titlul IX    si    
este 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. Contestatia formulata   de petenta  a fost   inregistrata la Biroul
Vamal Otopeni Calatori   sub nr. ...si la DGFP Timis sub nr. ...

Obiectul contestatiei il constituie  creanta in suma de  ... lei,
reprezentand:
          - TVA   .. lei    

- majorari de intarziere  . lei.

                    In continutul contestatiei   societatea  petenta    solicita    anularea  
Deciziei   pentru regularizarea situatiei  nr....    emisa de  Biroul Vamal Otopeni
Calatori   in baza urmatoarelor considerente :

- exportatorul ..... SA  a  expediat marfa in Romania in valoare de ...  cu
documentul de transport DHL nr. .... valoarea declarata pe documentul de
transport  fiind de  ..
- din eroare    comisionarul in vama  a declarat valoarea  in vama de ..si ca
urmare  marfa a fost livrata  cu valoare neglijabila;
 - prin adresa nr....  si cererea nr....s-a solicitat   Biroului Vamal Otopeni
Calatori  intocmirea declaratiei de import pentru marfa sosita  cu documentul de
transport  DHL nr. ...



- Biroul Vamal Otopeni Calatori a efectuat controlul si a intocmit
Procesul verbal  de control  nr. ...  si Deciza  pentru regularizarea situatiei nr...
prin  care s-a stabilit in sarcina societatii   suma de  .. lei  cu titlu  TVA  si
majorari de intarziere  aferente  in suma  de .. lei;
 -  societatea  sustine ca  detinea  certificatul de amanarea de la plata TVA
nr...  in baza caruia beneficiaza  de amanarea la plata a  TVA prin  urmare nu
datoreaza TVA la organul vamal.

Pentru aceste motive solicita   admiterea contestatiei si anularea
Deciziei  pentru regularizarea situatiei  nr....   si a    Procesului verbal de
control nr. ..  emise de  Biroul Vamal Otopeni Calatori. 

II. Decizia   pentru regularizarea  situatiei nr. .. si Procesul   
verbal   de control nr. ... au   fost intocmite   de organul vamal  in baza
prevederilor   Regulamentul CEE  nr. 2913/1992, a adresei nr.  .. cererii nr...
depusa de    SC ...prin care   s-a solicitat Biroului Vamal Otopeni Calatori  
intocmirea declaratiei de import pentru marfa sosita  cu documentul de
transport  DHL nr. ...

In urma   controlului  ulterior  s-a constatat  ca pentru marfa
importata   cu  factura externa  ....  in  valoare de .. nu s-a   calculat  datoria
vamala,   marfa  fiind  eliberata in baza Jurnalului de marfa eliberata cu statul
comunitar din data de 03.02.2010. 

S-a recalculat   valoarea in vama in cuanatum  de   ... TVA aferenta
in suma de ... lei.
                 Pentru diferenta de TVA   si in conformitate  cu prevederile art. 119
din OG nr.92/2003, republicata,  au fost calculate  majorari  de intarziere    in  
suma  de  . lei.

                  III. DGFP  Timis  este investita sa se pronunte daca    societatea  
contestatoare datoreaza  TVA si   accesorii aferente  pentru un import de
bunuri in conditiile in care   detine  Certificatul de amanare de la plata  in vama
a TVA   nr....mis de ANV. 

In fapt,  .... SA  cu sediul  in ...a  expediat  in Romania,  cu
documentul de transport DHL nr. .. marfa in  valoare .... reprezentand .. buc.
memorii ....  la  data importului comisionarul in vama  a declarat valoarea  in
vama de ....si ca urmare  marfa a fost livrata  cu valoare neglijabila.

 Prin adresa nr.... beneficiarul  marfii  a solicitat Biroului Vamal
Otopeni Calatori  intocmirea  formalitatilor de punere in libera circulatiei
pentru marfa  importata,  anexand si factura   din care  rezulta valoarea  marfii,
respectiv  .. cu mentiunea ca marfa a  fost  declarata eronata la valoarea   de ...  



        Biroul Vamal Otopeni Calatori a efectuat controlul si a intocmit
Procesul verbal  de control  nr. ...  si Decizia  pentru regularizarea situatiei nr....
care s-a stabilit in sarcina societatii   suma de  .. lei,   cu titlu  TVA    si majorari
de intarziere aferente in suma  de  ... lei.

In drept,  in speta sunt aplicabile   urmatoarele prevederi legale:
- art.157  alin.(3)  si (4)  din Legea nr.571/2003, republicata:

  “ (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de
taxa, se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare
privind plata drepturilor de import.(...)  
    (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pana la data de 31 decembrie
2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut
certificat de amanare de la plata, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului
finantelor publice. (...)” 

-  art.6 alin.(1) si (2)  din    OMFP nr. 500/2007 pentru aprobarea
Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata
in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru
importurile de bunuri:
“    (1) Persoanele prevazute la art. 1 inscriu in declaratia vamala suma taxei
pe valoarea adaugata datorata pentru marfurile importate si ataseaza la
declaratia vamala certificatul de amanare obtinut in conditiile prevazute de
prezentele norme.
    (2) Biroul vamal acorda liberul de vama pentru marfurile importate fara a
solicita plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata si retine la declaratia
vamala o copie a certificatului verificata si vizata pe baza exemplarului
original prezentat de importator.”

-art. 2 alin.(4)  din Legea  nr.  86/ 2006 (actualizata)  privind Codul
vamal al Romaniei:
  “  (4) La trecerea frontierei de stat, marfurile, mijloacele de transport si orice
alte bunuri sunt supuse controlului vamal si aplicarii reglementarilor vamale
numai de autoritatea vamala”, respectiv   art.  85   din   acelasi act normativ :
   “(1) Declaratia in scris se face pe un formular corespunzator modelului
oficial prevazut in acest scop, aprobat de autoritatea vamala. Aceasta se
semneaza de titularul operatiunii sau de reprezentantul sau si contine datele
necesare aplicarii dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care
se declara marfurile.
    (2) Declaratia este  insotita de toate documentele prevazute pentru aplicarea
dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care se declara
marfurile.”



In conformitate cu prevederile legale invocate, cu aplicabilitate in
domeniul vamal, se retine ca  reglementarile vamale  aplicabile   pentru
bunurile supuse controlului vamal se  aplica  la trecerea  frontierei de stat, prin
urmare  si reglementarile  legate de amanarea TVA  in vama  se aplica  tot la
momentul cand marfa a trecut frontiera  si nu ulterior. 

Societatea contestatoare,  prin comisionarul vamal nu    a prezentat
certificatul de amanare  de la plata TVA  la data trecerii frontierei  de stat,   ca
urmare nu a solicitat   acordarea amanarii la plata. 

Procedura   concreta de  acordare a  amanarii  de la plata TVA
presupune inscrierea in declaratia vamala a sumei reprezentand TVA datorata,
dar in speta   nu a fost depusa o astfel de  declaratie vamala.
                  Recalcularea  drepturilor vamale s-a facut  ca urmare a   solicitarii
importatorului,  ulterior  momentului importului, ceea ce a dat nastere   unei
datorii vamale,  respectiv TVA   in suma de ...lei.  
                   Avand in vedere   cele precizate   se retine ca organul vamal a
stabilit legal   TVA   de   plata  in suma  de  .. lei, care se achita  la organul
vamal, motiv pentru care se impune   respingerea contestatiei ca neintemeiata
pentru acest capat de cerere. 
                    Potrivit dispozitiilor  art. 255 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 86/ 2006  
Codul vamal al Romaniei:
   " (1) Daca cuantumul drepturilor nu a fost achitat in termenul stabilit:
     b) se percep majorari de intarziere, potrivit normelor in vigoare,"   si art.
119 alin.(1) din Ordonanta Guvernului  nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata:
     “1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre   debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi  si penalitati de
întârziere”.
                   In acest sens, la art. 120 alin.(1) si (7) din acelasi act normativ, se  
specifica:
“ Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. [...]
(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere,
si poate fi modificat prin legile bugetare anuale."
                    Majorarile de intarziere  sunt datorate   ca urmare a  stabilirii  TVA  
in vama  si au fost calculate  pentru perioada   cuprinsa intre  data importului si  
pana la data  intocmirii Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. ...
 

Aplicarea de majorari de intarziere pentru neplata in termen a
obligatiilor fiscale catre bugetul de stat reprezinta o masura  de sanctionare
instituita prin legea fiscala impotriva contribuabilului care nu isi achita la



termenele de scadenta  obligatiile  fiscale , constand in impozite, taxe si
contributii.

Fata de prevederile legale de mai sus se retine ca  organul vamal a  
calculat in mod legal majorari de intarziere  conform principiului juridic “
accesoriul urmeaza  principalul”, motiv  pentru care se impune respingerea
contestatiei ca neintemeiata   pentru  suma de ..lei  reprezentand majorari de
intarziere.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza
referatului nr. ... in   temeiul Legii nr.86/2008  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.   respingerea   contestatiei   ca neintemeiata  pentru suma de  ... lei,
reprezentand:
          -   TVA   .. lei    

-   majorari de intarziere  ... lei.

         2.  prezenta decizie se comunica la:
-   SC ....

          -   Biroul Vamal Otopeni Calatori  .    

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de
atac si poate fi atacata   de catre contestatoare   la instanta judecatoreasca  de
contencios administrativ, in conditiile legii.                                      

                                          
                                           
                                   DIRECTOR   EXECUTIV
                                            .




