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      DECIZIA  nr.200/2011/.2012

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a  fost  sesizatã de
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] prin adresa
nr..../11.03.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../14.03.2011, asupra
contesta\iei formulate de S.C. X S.R.L. din Ungheni, jud. Mure], [mpotriva
Deciziilor pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite
de controlul vamal nr..../03.02.2011 ]i nr..../03.02.2011, comunicate petentei la
data de 24.07.2011, potrivit confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul
cauzei.

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezentând major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente comisionului

vamal;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.
Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor
specializate din cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].

A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../03.03.2011 petenta invoc` urmãtoarele:

- conform codului vamal societatea este r`spunz`toare pentru
declara\iile formulate at@t personal c@t ]i prin reprezentant. {ns`, consider` c`,
r`spunderea pentru m`surile accesorii apar\ine comisionarului [n vam`, societate
specializat` [n derularea opera\iunilor vamale, [n persoana S.C. Y S.R.L. din Tg.
Mure] cu care a avut rela\ii contractuale stabilite [n baza contractului de
comisionare ]i prest`ri servicii nr..../24.10.2005.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul ulterior al
opera\iunilor de import derulate [n perioada 01.01.2006-31.12.2010 de S.C. X
S.R.L. din Ungheni, jud. Mure], prin Deciziile pentru regularizarea situa\iei
privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../03.02.2011 ]i
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nr..../03.02.2011 emise [n baza Procesului verbal de control nr..../03.02.2011,
organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni
Vamale Mure] au constatat c` [n perioada supus` verific`rii societatea a importat
produse cu denumirea comercial` "tevi de sec\iune p`trat`" ]i "\evi
rectangulare", care prin declara\iile vamale de import au fost [ncadrate la pozi\ia
tarifar` 7306 "Alte tuburi, \evi ]i profile tubulare (de exemplu sudate, nituite,
fãl\uite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din o\el", subpozi\iile
7306.60.89 ]i 7306.90.00 - "Altele" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de
0%.

Organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu Regula nr.1 ]i
nr.6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, [ncadrarea corect` a produselor
importate de societate este la pozi\ia tarifar` 7306.60 "Cu sec\iune p`trat` sau
dreptunghiular` cu grosimea peretelui / Peste 2 mm ", subpozi\ia 7306.60.29 -
"Altele" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 8,3%. 

Drept urmare, prin Deciziile pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../03.02.2011 ]i
nr..../03.02.2011 - contestate par\ial -, [n temeiul art.141 din Legea nr.141/1997
privind Codul vamal al Rom@niei ]i art.223 din Legea nr.86/2006 privind Codul
vamal al Rom@nie, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi vamale de
import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei
reprezent@nd comision vamal + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), 

Totodat`, pentru neplata la termen a drepturilor de import, [n
sarcina petentei au fost stabilite major`ri de [nt@rziere aferente [n sum` total` de
... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente comisionului vamal + ... lei
aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de inspec\ie fiscal`,
motivele invocate de petent`, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i
actele normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

{n fapt, [n baza Autoriza\iei de utilizare a procedurii simplificate
nr..../08.12.2005, S.C. X S.R.L. a efectuat formalit`\i de import, export [n
procedur` simplificat` (v`muire la domiciliu) prin comisionarul vamal S.C. Y
S.R.L. din Tg. Mure].

La controlul vamal ulterior, organele de specialitate ale Direc\iei
Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] au constatat c` [n cursul
anului 2006, S.C. X S.R.L. a importat produse cu denumirea comercial` "tevi de
sec\iune p`trat`" ]i "\evi rectangulare", care prin declara\iile vamale de import
(nr..../09.02.2006, nr..../06.06.2006, nr..../06.03.2006, nr..../13.03.2006,
nr..../13.03.2006, nr..../27.03.2006, nr..../29.03.2006, nr..../07.04.2006,
nr..../25.04.2006, .../15.05.2006, nr..../30.06.2006 ]i nr..../24.07.2006) au fost
[ncadrate la pozi\ia tarifar` 7306 "Alte tuburi, \evi ]i profile tubulare (de
exemplu sudate, nituite, fãl\uite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din
o\el", subpozi\iile 7306.60.89 ]i 7306.90.00 - "Altele" - pentru care este
prev`zut` o tax` vamal` de 0%.

Totodat`, organele vamale au constatat c`, [n conformitate cu
Regula nr.1 ]i nr.6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, [ncadrarea corect`
a produselor importate de societate este la pozi\ia tarifar` 7306.60 "Cu sec\iune
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p`trat` sau dreptunghiular` cu grosimea peretelui / Peste 2 mm ", subpozi\ia
7306.60.29 - "Altele" - pentru care este prev`zut` o tax` vamal` de 8,3%. 

Drept urmare, prin Deciziile pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../03.02.2011 ]i
nr..../03.02.2011 - contestate par\ial -, [n temeiul art.141 din Legea nr.141/1997
privind Codul vamal al Rom@niei ]i art.223 din Legea nr.86/2006 privind Codul
vamal al Rom@nie, [n sarcina societ`\ii au fost calculate drepturi vamale de
import [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei
reprezent@nd comision vamal + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), 

Totodat`, pentru neplata la termen a drepturilor de import, [n baza
art.116 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, major`ri de [nt@rziere aferente [n sum` total` de ... lei (... lei
aferente taxelor vamale + ... lei aferente comisionului vamal + ... lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n contesta\ia formulat` petenta precizeaz` c` potrivit codului vamal
este r`spunz`toare pentru declara\iile formulate at@t personal c@t ]i prin
reprezentant. {ns`, consider` c`, r`spunderea pentru m`surile accesorii apar\ine
comisionarului [n vam`, societate specializat` [n derularea opera\iunilor vamale,
[n persoana S.C. Y S.R.L. din Tg. Mure] cu care a avut rela\ii contractuale
stabilite [n baza contractului de comisionare ]i prest`ri servicii nr..../24.10.2005.

{n drept, potrivit art.40 din Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al Rom@niei, aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.1114/2001, aplicabil
pentru importurile derulate p@n` la data de 19.06.2006 :

"DeclaraŃia vamală în detaliu, semnată de importator, de exportator
sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declaraŃii pe propria răspundere
a acestuia în ceea ce priveşte:
    a) exactitatea datelor înscrise în declaraŃia vamală;
    b) autenticitatea documentelor anexate la declaraŃia vamală;
    c) plasarea mărfurilor sub regimul vamal solicitat".

Totodat`, potrivit art.130 din Regulamentul de aplicare a Codului
Vamal al Rom@niei, aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.707/2006, aplicabil
pentru importurile derulate dup` data de 19.06.2006:

"(1) Fără a se înlătura aplicarea dispoziŃiilor legii penale, depunerea
la biroul vamal a unei declaraŃii semnată de către declarant sau reprezentantul
său atrage răspunderea acestuia, potrivit prevederilor legale, pentru:
    a) corectitudinea informaŃiilor înscrise în declaraŃie;
    b) autenticitatea documentelor anexate;
    c) respectarea obligaŃiilor care decurg din plasarea mărfurilor sub
regimul vamal solicitat".

La art.141 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Rom@niei,
aplicabil pentru importurile derulate p@n` la data de 19.06.2006  se prevede:
   "(1) În cazul mărfurilor importate pentru care legea prevede drepturi
de import, precum şi în cazul plasării mărfurilor într-un regim de admitere
temporară cu exonerarea parŃială de drepturi de import, datoria vamală ia naştere
în momentul înregistrării declaraŃiei vamale.
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    (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaraŃiei
vamale acceptate şi înregistrate.
    (3) Poate fi debitor vamal, solidar cu titularul declaraŃiei vamale
acceptate şi înregistrate, şi persoana care, din culpă, a furnizat date nereale,
înscrise în acea declaraŃie, ce au determinat stabilirea incorectă a datoriei
vamale".

Potrivit art.223 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al
României,aplicabil pentru importurile derulate dup`  data de 19.06.2006:

"(1) Datoria vamală la import ia naştere prin:
    a) punerea în liberă circulaŃie a mărfurilor supuse drepturilor de
import;
    b) plasarea unor astfel de mărfuri sub regimul de admitere temporară

cu exonerare parŃială de drepturi de import.
    (2) Datoria vamală se naşte în momentul acceptării declaraŃiei
vamale în cauză.
    (3) Debitorul este declarantul. În situaŃia unei reprezentări
indirecte, persoana pe seama căreia se face declaraŃia vamală este, de
asemenea, debitor. Când se întocmeşte o declaraŃie vamală pentru unul din
regimurile menŃionate la alin. (1), pe baza unor date care au ca efect faptul
că toate sau o parte a drepturilor legal datorate nu au fost încasate,
persoanele care au furnizat informaŃiile necesare la întocmirea declaraŃiei şi
care ştiau sau care ar fi trebuit să ştie că aceste informaŃii erau false sunt, de
asemenea, debitori".

La art.164 din Legea nr.141/1997 se prevede:
    "În caz de neachitare a datoriilor vamale la scadenŃă, autoritatea
vamală va folosi toate mijloacele de executare silită, încasând şi majorările de
întârziere prevăzute de lege".

Prevederi asem`n`toare sunt retinute si la art.255 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Rom@niei:

"(1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul
stabilit:

b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în vigoare".
Potrivit art.116 "Majorări de întârziere" din Ordonan\a Guvernului

nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, [n vigoare p@n` la
data de 23.01.2006:

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

[...]
(5) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de

întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale".
Art. 96 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom@niei,

aprobat prin Hot`r@rea Guvernului nr.1114/2001,  prevede:
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   "Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul
operaŃiunii de vămuire pentru diferenŃele în minus constatate la controlul
ulterior, precum şi pentru penalităŃile rezultate din aceste operaŃiuni ",

acelea]i prevederi fiind re\inute ]i la art.579 din Regulamentul de
aplicare a Codului Vamal al Rom@niei, aprobat prin Hot`r@rea Guvernului
nr.707/2006, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

Totodat`, art.1042 din Codul civil, prevede: "Creditorul unei
obligaŃii solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca
debitorul să poată opune beneficiul de diviziune".

{n temeiul prevederilor legale anterior citate, se re\ine c` obliga\iile
vamale pot fi stabilite at@t [n sarcina titularului opera\iunii c@t ]i [n sarcina
comisionarului vamal, deponent al declara\iei vamale c`reia [i revine o
r`spundere direct`, ac\ion@nd [n nume propriu [n calitate de reprezentant al
titularului de opera\iune.

Cum [ns`, unul dintre efectele principale ale solidarit`\ii este faptul
c`, creditorul poate s` cear` oric`rui debitor plata [ntregii datorii, f`r` ca acesta
s` poat` invoca beneficiul diviziunii, se re\ine c` [n mod corect organele vamale
au stabilit [n sarcina S.C. X S.R.L., [n calitate de titular al opera\iunilor de import
[n procedur` simplificat`, diferen\e de drepturi vamale ]i obliga\ii de plat`
accesorii.

Av@nd [n vedere cele de mai sus, precum ]i faptul c` [n sarcina S.C.
X S.R.L., au fost re\inute ca datorate diferen\e de drepturi vamale [n sum` total`
de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd comision vamal +
... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), obliga\ii pe care petenta le
recunoa]te c` fiind datorate, [n baza principiului de drept potrivit c`ruia
secundarul urmeaz` principalul, se re\ine c` petenta datoreaz` ]i major`rile de
[nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente
comisionului vamal + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`). 

{n contextul considerentelor prezentate ]i av@nd [n vedere
prevederile legale anterior citate, precum ]i faptul c` petenta nu prezint`
argumente de natură să schimbe constatările organelor de control, se va respinge
ca ne[ntemeiat` contesta\ia formulat` de S.C. X S.R.L., [n ceea ce prive]te
suma total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxelor vamale + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
comisionului vamal + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` , se

DECIDE
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Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. X
S.R.L. din Ungheni, jud.Mure], [n ceea ce prive]te suma total` de  ... lei,
compus` din:

- ... lei reprezentând major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente comisionului

vamal;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.

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