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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu,  a fost investita in baza

art.178 din O.G.92/2003 republicata, cu solutionarea contestatiei formulate  impotriva

chitantei vamale din 04.01.2005 intocmit de Biroul Vamal Sibiu, prin care se stabileste pentru

aparatul DVD player marca CYBERHOME primit prin colet din strainatate, o datorie vamala

reprezentand :

- taxe vamale ;

- TVA

Contestatia a fost depusa in termen conform art.176 (1) din O.G.92/2003

republicata, privind Codul de procedura fiscala, fiind inregistrata la organul vamal sub

nr.163/05.01.2005, iar la  Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu sub

nr.2859/22.02.2005.

Petentul confirma primirea actului atacat in data de 04.01.2005.

       I. Prin contestatia depusa, petentul solicita anularea actului prin care s-a stabilit

datorie vamala  invocand urmatoarele :

� aparatul DVD player marca CYBERHOME seria 366BCC96266921 a fost

cumparat in U.S.A. cu 50 $ si trimis in Romania prin colet ;

� prin chitanta nr.102/04.01.2005 s-au stabilit taxe vamale si TVA la o valoare in

vama de 306 EURO si nu de 50 $.

II. Prin actul ce face obiectul contestatiei, organul vamal stabileste drepturile

vamale  reprezentand :

- taxe vamale ;
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- TVA.

Valoarea in vama a DVD-ului a fost stabilita la 12.049.618 lei (306 EURO x

39.738 lei/EURO). Taxa vamala a fost determinata prin aplicarea tarifului vamal de 42%

calculat la valoarea in vama a bunului, 12.049.618 x 42% = 5.060.860 lei, iar TVA a fost

stabilita prin aplicarea cotei de 19% asupra bazei de impozitare, 17.110.528 x 19% =

3.251.000 lei.

Vamuirea s-a efectuat conform dispozitiilor art.88, 89 si 90 din Legea 141/1997

privind Codul Vamal al Romaniei prin care se prevede aplicarea tarifului vamal de  import

pentru bunurile destinate persoanelor fizice care nu se incadreaza in limitele cantitative si

valorice prevazute. Prin art.30 si 31 din O.G.59/2003 aprobata prin Legea 545/2003 si

modificata prin O.G.94/2004 este prevazuta scutirea de drepturi de import pentru bunurile a

caror valoare nu depasesc 45 EURO/colet.

Valoarea in vama a DVD player CYBERHOME a fost stabilita la 306 EURO

conform Ordinului Ministrului Finantelor pentru aprobarea valorilor in vama nr.687/2001

publicat in Monitorul Oficial nr.207/2001 (pozitia D041), valoare care este peste limita a 45

EURO.

Aceasta valoare a fost determinata conform prevederilor art.23 din

H.G.428/2004 pentru aprobarea normelor privind determinarea valorii in vama pentru

bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice, neputandu-se aplica criteriul prioritar

intrucat nu s-a prezentat o factura sau alt document legal din care sa rezulte pretul efectiv

platit pentru achizitionarea DVD-ului.

Taxa vamala de 42% este cea prevazuta la pozitia 85.21.90.00 in Tariful vamal

de import al Romaniei, pozitie la care este clarificat DVD-ul.

      III. Luand in considerare motivele invocate de petent, constatarile organului vamal,

legislatia vamala in vigoare, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele :

� La data vamuirii coletului continand 1 buc.DVD player marca CYBORHOME

conform chitantei vamale din 04.01.2005 petentul achita organului vamal

contravaloarea drepturilor vamale stabilite conform legislatiei in vigoare.

� Vamuirea s-a efectuat conform dispozitiilor art.88, 89 si 90 din Legea 141/1997

privind Codul Vamal al Romaniei, prin care se prevede aplicarea tarifului vamal de

import pentru bunurile destinate persoanelor fizice care nu se incadreaza in limitele

cantitative si valorice prevazute.
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� In conformitate cu art.30 alin.1 si 2 din O.G.59/2003 aprobata prin Legea

545/2003 si modificata prin O.G.94/2004 “sunt scutite de la plata drepturilor de

import …..bunurile expediate prin colete de o persoana fizica dintr-o tara terta la o

alta persoana fizica care se afla pe teritoriul Romaniei, cu conditia ca acestea sa

nu fie de natura comerciala. Nu sunt de natura comerciala coletele care

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

a). prezinta un caracter ocazional ;

b).contin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei

sale;

c).contin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializarii;

d).sunt trimise de catre expeditor catre destinatar fara nici o obligatie de plata;

e).sunt constituite din bunuri a caror valoare totala nu depasesc 45 EURO/colet.

� Valoarea DVD-ului a fost stabilita la 306 EURO in conformitate cu Ordinul

Ministrului Finantelor nr.687/2001 – pentru aprobarea valorii in vama, anexa 1,

pozitia D041.

� In conformitate cu art.22 din H.G.428/2004 pentru aprobarea normelor privind

determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane

fizice “criteriul priorita in determinarea valorii in vama a unui bun este

recunoasterea pretului efectiv platit pentru achizitionarea acestuia, care se reflecta

in pretul inscris in factura”.

Avand in vedere ca petentul nu face dovada pretului efectiv platit, valoarea in

vama a fost determinata in conformitate cu art.23 din H.G.428/2004 care stipuleaza : “in

situatia in care prevederile , criteriul prioritar nu pot fi aplicate se utilizeaza valorile in vama

stabilite in lista de valori in vama” (OMF 687/2001, anexa 1 poz.D041).

Taxa vamala de 42% este cea prevazuta la pozitia 85.21.90.00 in Tariful Vamal

al Romaniei.

In baza acestor prevederi legale, organul vamal a stabilit corect prin chitanta

din 04.01.2005 contestata datoria vamala

Pentru considerentele retinute in baza art.179 alin.1 si art.180 alin.5 din

O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, se
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1. Respinge contestatia ca neintemeiata
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