DECIZIA NR.50 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. .../2008asupra contesta iei formulat de SC X SRL din
OR TIE, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis în
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma de ...lei
reprezentând :
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale;
… lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal;
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, Decizia
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de
control vamal nr. .../2008, emis în baza procesului verbal de control nr.
.../2008, a fost comunicat c tre petent cu recomandata nr. AR ... / .2008,
primit de petent în data de ..2008, potrivit confirm rii de primire anexate în
copie la dosarul contesta iei.
Contesta ia a fost depus la Direc ia Jude ean pentru Accize i
Opera iuni Vamale Hunedoara, fiind înregistrat sub nr. ... / .2008 .
Aspecte cu privire la încadrarea juridic a PLÂNGERII
PREALABIL formulate de c tre SC X SRL
SC X SRL, prin ac iunea formulat , înregistrat la D.J.A.O.V.
Hunedoara sub nr. …din …2008, a în eles s formuleze o Plângere
prealabil prin care a solicitat revocarea în parte a Procesului verbal de
control nr. … din …2008 i a Deciziei pentru regularizarea situa iei nr. … din
…2008.
În drept, cererea a fost motivat pe dispozi iile Legii nr. 554 /
2004 a contenciosului administrativ, precum i ale Legii nr. 86 / 2006 privind
Codul vamal al României.
Potrivit dispozi iilor art. 80 din Ordinul nr. 7521 din 10 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii i
controlului vamal ulterior: “împotriva procesului-verbal de control care
cuprinde m suri ce nu se refer la o datorie vamal sau la diferen e de alte
impozite i tax datorate în cadrul opera iunilor vamale, inclusiv accesorii, se
poate formula plângere prealabil în condi iile art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004, cu modific rile ulterioare.”
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Pentru c Procesul verbal de control nr. … din …2008
cuprinde men iuni cu privire, exclusiv, la o datorie vamal , cu accesoriile
aferente, în spe nu sunt incidente dispozi iile cu privire la c ile de atac pe
procedura contenciosului administrativ, i drept urmare Plângerea prealabil
trebuie s fie privit ca fiind Contesta ie împotriva titlului de crean ,
respectiv împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei nr. … din …2008, în
condi iile prev zute de dispozi iile art. 205 i urm toarele din Codul de
procedur fiscal , prin care contestatoarea SC X SRL contest în parte
sumele cuprinse în titlu, în sensul c recunoa te existen a datoriei pe care o
înregistreaz cu titlu de comision vamal, îns nu recunoa te plata major rilor
de întârziere calculate, în sum de ...lei.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute
de art. 205, 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 SRL.
I. Prin contesta ia formulat , SC X SRL invoc în sus inerea
cauzei urm toarele argumente :
Petenta arat c prin actele atacate s-au stabilit în sarcina unit ii
comisioane vamale de ... lei i major ri de întârziere de ...lei pentru c
anumite produse declarate în cursul anului 2004 nu beneficiaz de regim
tarifar preferen ial.
Potrivit art. 90 din Codul vamal aprobat prin Legea nr.86 / 2006
datoria vamala i implicit comisionul vamal trebuie calculat la data depunerii
declara iei vamale de c tre organele vamale.
Întrucât calculul datoriilor vamale a fost efectuat doar în data de
…2008, desi declara iile vamale au fost depuse în cursul anilor 2004 -2006,
petenta apreciaz c nu putea fi obligat la major ri de întârziere retroactiv,
nefiind culpa sa pentru neplata comisioanelor necalculate la timp.
De altfel, petenta arat c este de bun credin întrucât a achitat
înauntrul termenului de 30 de zile de la data comunic rii actelor atacate
întregul comision vamal, mai pu in major rile contestate.
Petenta solicit
admiterea plângerii pentru major rilor de
întârziere de ...lei stabilite în sarcina sa prin decizia de regularizare … / 2008.
II. Prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis în
baza procesului verbal de control nr. .../2008, organele vamale i-au
motivat reverificarea astfel :
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Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis în baza procesului
verbal de control nr. .../2008, a fost întocmit urmare a verific rii ulterioare a
certificatului de origine a m rfurilor EUR 1 nr. ...aferent declara iei vamale de
import temporar nr. .../ 2004, rezultatul controlului fiind c Direc ia Tehnici de
V muire si Tarif Vamal, cu adresa nr. … / 2004, completat ulterior cu
adresa nr. … / 2006 a comunicat c anumite pozi ii de marf din lista
valorizzata …/ 2004 nu beneficiaz de regim tarifar preferen ial, înc lcânduse în spe dispozi iile art. 15 paragraful 1 i 2 din Protocolul referitor la
definirea no iunii de „produse originare" i metodele de cooperare
administrativ , anex la Acordul european, ratificat prin O.U.G. nr. 192/2001.
În consecin s-a procedat la calcularea taxelor vamale în sum
de ... lei i a comisionului vamal datorat în sum de … lei, i a dobânzilor i
penalit ilor de întârziere aferente în sum total de ...lei reprezentând :
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal.

III. Având în vedere constat rile organelor vamale,
motiva iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, se
re in urm toarele :
SC X SRL are sediul în Or tie, str. …, nr. …, jud. Hunedoara ,
înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului sub nr. J .../ ... / ..., având C.I.F.
RO ..., reprezentat de dna. P. . G., în calitate de director general.
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 dac societatea contestatoare mai datoreaz major rile de
întârziere aferente comisionului vamal în sum de ...lei reprezentând:
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal,
în condi iile în care urmare controlului ulterior ini iat de autoritatea
vamal român cu privire la originea bunurilor petenta a achitat taxele
vamale i comisionul vamal datorat pentru materialele neoriginare
folosite la ob inerea de produse compensatoare pentru care s-a eliberat
dovada de origine preferen ial .
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În fapt, controlul vamal ulterior s-a desf urat în conformitate
cu prevederile art. 100 coroborat cu art. 42 din Legea 86 privind Codul Vamal
al României, HG 532 / 2007.
Verific rile au avut ca obiect modul de respectare a legisla iei
vamale la efectuarea opera iunilor de import-export în regim de perfec ionare
activ
i anume plata comisionului vamal pentru importul de produse
neoriginare încorporate în produse compensatoare reexportate pentru care
s-a solicitat o dovad de origine.
SC X SRL a importat în regim de perfec ionare activ cu
suspendarea drepturilor de import materiale neoriginare (din alte state decât
cele ale Comunit ii Europene sau f r dovad de origine), întocmindu-se
declara ia vamal de import temporar nr. … / 2004.
În urma verific rii dovezii de origine, certificatul de origine EUR
1 nr. …, Direc ia Tehnici de V muire si Tarif Vamal cu adresa nr. …/2004,
completata ulterior cu adresa nr. …/2006 a comunicat c anumite pozi ii de
marf din lista valorizzata …/2004 nu beneficiaz de regim tarifar preferen ial.
În urma prelucr rii s-au ob inut produse compensatoare (aparate
pentru prepararea cafelei) pentru care societatea solicit în momentul
efectu rii exportului o dovad de origine a m rfii, respectiv certificat de
circula ie a m rfurilor EUR 1.
Produsele compensatoare destinate reexportului au avut ca
destina ie Comunitatea Europeana.
Organele vamale au aplicat prevederile art.15 paragraful 1 i 2
din protocolul referitor la definirea no iunii de produse originare i metodele
de cooperare administrativ , anex la Acordul European instituind o asociere
între România, pe de o parte, i Comunitatea European
i statele membre
ale acesteia pe de alt parte, ratificat prin OUG nr. 192 / 2001.
Având în vedere aceste prevederi rezult c materialele
neoriginare folosite Ia fabricarea produselor originare din România pentru
care s-a dat dovada de origine EUR 1, nu beneficiaz de exceptare de la
plata taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent atunci când produsele
sunt exportate în spa iul Comunit ii Europene.
În categoria taxelor având efect echivalent taxelor vamale intr i
comisionul vamal.
În concluzie, datoria vamal pentru materialele neoriginare ia
na tere la data efectu rii exportului produselor compensatoare, înregistrat pe
baza DVE i numai dac s-a eliberat certificat EUR 1.
Astfel, regimul de perfec ionare activ
cu suspendarea
drepturilor de import se încheie în momentul exportului, când biroul vamal
întocme te acte constatatoare pentru recuperarea datoriei vamale aferenta
materialelor neoriginare.
În drept, au fost aplicate i prevederile art. 75 din Legea nr.
141/1997 din Codul Vamal al României care stipuleaz c în aplicarea
regimului vamal preferen ial regulile i formalit ile necesare pentru
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determinarea originii m rfurilor sunt cele stabilite în acordurile i conven iile
interna ionale la care România este parte.
În consecin
s-a procedat la calcularea calcularea taxelor
vamale în sum de ... lei, a comisionului vamal datorat în sum de … lei, i
a dobânzilor i penalit ilor de întârziere aferente în sum total de ...lei
reprezentând :
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal;
Prin contesta ie petenta recunoa te debitul constând în taxe
vamale în sum de ... lei i comision vamal datorat în sum de 97 lei, pe care
le i achit înauntrul termenului de 30 de zile de la data comunic rii actelor
atacate.
Petenta nu este de acord cu plata de major ri, apreciind c nu
putea fi obligat la major ri de întârziere în sum de ...lei retroactiv, nefiind
culpa sa pentru neplata comisioanelor vamale necalculate la timp.
În drept, potrivit art. 100 din LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006
privind Codul vamal al României, se prevede :
CAP. 6 Controlul ulterior al declara iilor
ART. 100
(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. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric rei alte
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional
în opera iunile men ionate sau al oric rei alte persoane care se afl în
posesia acestor acte ori de ine informa ii în leg tur cu acestea. De
asemenea, poate fi f cut i controlul fizic al m rfurilor, dac acestea mai
exist .
(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
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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 .
(7) Când înc lcarea reglement rilor vamale constituie, dup caz,
contraven ie sau infrac iune, autoritatea vamal este obligat s aplice
sanc iunile contraven ionale sau s sesizeze organele de urm rire
penal .
(8) Declara ia vamal acceptat i înregistrat , precum i documentul
prev zut la alin. (4) constituie titlu de crean .
Aceste reglement ri se reg seseau i în Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al României, care la art. 61 alin. (1-3) preved :
„ART. 61
(1) Autoritatea vamal are dreptul ca, într-o perioad de 5 ani de la
acordarea liberului de vam , s efectueze controlul vamal ulterior al
opera iunilor.
(2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamal verific
orice documente, registre i eviden e referitoare la m rfurile v muite.
Controlul se poate face la oricare persoan care se afl în posesia
acestor acte sau de ine informa ii în leg tur cu acestea. De asemenea,
poate fi f cut i controlul fizic al m rfurilor, dac acestea mai exist .
(3) Când controlul vamal ulterior constat
c
s-au înc lcat
reglement rile vamale aplicate, datorit unor date cuprinse în declara ia
vamal , autoritatea vamal , dup determinarea taxelor vamale cuvenite,
ia m suri de încasare, respectiv de restituire a acestora. Diferen ele în
minus se comunic titularului opera iunii comerciale i urmeaz a fi
achitate în termen de 7 zile de la data comunic rii. Neplata diferen ei
datorate de titularul opera iunii comerciale în acest termen atrage
suportarea de major ri de întârziere aferente acestei diferen e, în
cuantumul stabilit prin lege, precum i interzicerea efectu rii altor
opera iuni de v muire, pân la achitarea datoriei vamale.”
În urma verific rii dovezii de origine, certificatul de origine EUR
1 nr. ...., Direc ia Tehnici de V muire si Tarif Vamal, cu adresa nr. .../2004,
completat ulterior cu adresa nr. .../2006 a comunicat Biroului Vamal Deva c
administra ia vamal italian a marcat anumite pozi ii de marf din lista
valorizzata .../2004 care nu beneficiaz de regim tarifar preferen ial.
Astfel, administra iile vamale ale statelor UE iau decizia asupra
acord rii sau neacord rii caracterului de produse originare în vederea
aplic rii regimului tarifar preferen ial, iar autoritatea vamal român nu este
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în m sur s aprecieze c m rfurile acoperite de declara ii de pe factura
externe sunt sau nu produse originare, fiind doar autoritatea care aplic
regimul vamal legal în baza documentelor prezentate în vam
i a
reglement rilor cuprinse în Protocol .
De asemenea, conform prevederilor Hot rârii Guvernului nr.
1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României, la art.40 se stipuleaz :
“ ART. 40 Declara ia vamal în detaliu, semnat de importator, de
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara ii
pe propria r spundere a acestuia în ceea ce prive te:
a) exactitatea datelor înscrise în declara ia vamal ;
b) autenticitatea documentelor anexate la declara ia vamal ;
c) plasarea m rfurilor sub regimul vamal solicitat.”
petenta fiind r spunz toare de autenticitatea documentelor anexate la
declara ia vamal , i în conformitate cu prevederile art. 107 din Hot rârea
Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului vamal al României, care arat :
“ART. 107
În toate cazurile în care în urma verific rii dovezilor de origine
rezult c
acordarea regimului preferen ial a fost neîntemeiat ,
autoritatea vamal ia m suri pentru recuperarea datoriei vamale prin
întocmirea de acte constatatoare.” ,
Simpla prezentare a unui bun sau a unui produs achizi ionat din
UE precum i simpla prezentare a unui Certificat EUR1 nu creeaz în
favoarea importatorului un drept irevocabil de acordare a tarifului vamal
preferen ial datorit faptului c România a ratificat protocolul interna ional mai
sus invocat care prevede în mod expres controlul „a posteriori” privind
validitatea documentelor prezentate la v muire.
În raport de aceste dispozi ii legale invocate se desprinde
concluzia c autoritatea vamal din ara importatorului (România) nu poate
cenzura r spunsurile comunicate de autoritatea vamal
din ara
exportatorului (Italia), r spunsuri ce au la baz verific ri efectuate de aceast
institu ie conform competen elor conferite de protocol asupra dovezilor de
origine prezentate de exportator, astfel afirma ia petentei c nu putea fi
obligat la major ri de întârziere în sum de ...lei retroactiv, nefiind culpa sa
pentru neplata texelor vamale i a comisionului vamal necalculate la timp, nu
poate fi luat în considerare în solu ionarea favorabil a contesta iei.
Mai mult, pân la data de 27.05.2004 erau în vigoare
dispozi iile art. 61 alin.(3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
României care prevede:
„ (3) Când controlul vamal ulterior constat c s-au înc lcat
reglement rile vamale aplicate, datorit unor date cuprinse în declara ia
vamal , autoritatea vamal , dup determinarea taxelor vamale cuvenite,
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ia m suri de încasare, respectiv de restituire a acestora. Diferen ele în
minus se comunic titularului opera iunii comerciale i urmeaz a fi
achitate în termen de 7 zile de la data comunic rii. Neplata diferen ei
datorate de titularul opera iunii comerciale în acest termen atrage
suportarea de major ri de întârziere aferente acestei diferen e, în
cuantumul stabilit prin lege, precum i interzicerea efectu rii altor
opera iuni de v muire, pân la achitarea datoriei vamale.”
Începând cu data de 28.05.2004, art. 61 alin. 3 din Legea nr.
141 / 1997 a fost abrogat de art. 200 din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003
privind Codul de procedur fiscal , a a cum a fost modificat prin Legea nr.
174 / 2004, care stipulez :
„ART. 200 Abrog ri
La data intr rii în vigoare a prezentului cod se abrog :
...k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din
1 august 1997, cu modific rile i complet rile ulterioare."
Având în vedere prevederile legale incidente spe ei rezult c
pentru declara iile vamale depuse pân la data de 27.05.2004 erau aplicabile
dispozi iile art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal, în
sensul c pentru diferen ele de taxe vamale aferente acestei perioade se
calculeaz accesorii dup expirarea termenului de plat de 7 zile de la data
comunic rii acestor diferen e i pân la achitarea datoriei vamale.
Pentru declara iile vamale depuse dup data de 28.05.2004
sunt aplicabile dispozi iile Codului de procedur fiscal , în sensul c pentru
diferen ele de taxe vamale aferente acestei perioade se calculeaz accesorii
începând cu ziua imediat urm toare scaden ei acestora pân la data stingerii
diferen elor inclusiv, în conformitate cu dispozi iile dreptului comun,
prevederile art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 nemaifiind aplicabile.
În drept, art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicat , modificat i completat prin Legea nr. 210 /
2005 prevede:
“(1) Major rile de întârziere se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Totodat , potrivit art. 115 din O.G. nr.92 / 2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicat :
“Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi i
penalitati de întârziere”.
De asemenea la art. 116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicat se precizeaz :
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“(1) Dobânzile se calculeaza pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta i pâna la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreaza dobânzi dupa
cum urmeaz :
a) pentru diferentele de impozite i taxe, stabilite de organele
competente, dobânzile se datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare
scadentei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferenta, pâna
la data stingerii acesteia inclusiv.”
Totodata, conform art. 15, alin.1-2 din Protocolul din 27.12.2001
referitor la definirea no iunii de "produse originare" i metodele de cooperare
administrativ , anex la Acordul european instituind o asociere între
România, pe de o parte, i Comunit ile Europene i statele membre ale
acestora, pe de alt parte, ratificat prin Ordonanta de urgen a Guvernului
nr. 192/2001:
„ 1. Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare
din Comunitate, din România sau dintr-una dintre rile la care se face
referire la art. 4, pentru care o dovad a originii este eliberat sau
întocmit în concordan cu prevederile titlului V, nu beneficiaz nici în
Comunitate, nici în România, de drawback sau de exceptare de la plata
taxelor vamale.
2. Interdic ia prev zut la paragraful 1 se va aplica oric rei în elegeri de
restituire, remitere sau neplat , par ial sau complet , a taxelor vamale
sau a taxelor având efect echivalent, aplicabile în Comunitate sau în
România materialelor folosite în fabrica ie; astfel de restituiri, remiteri
sau neplat se aplic , expres sau în fapt, atunci când produsele
ob inute din materialele men ionate sunt exportate i nu atunci când
sunt re inute pentru consumul intern. ”
Prin art. 239 din LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul
vamal al României, se prevede :
„CAP. 2 Na terea datoriei vamale
...ART. 239
(1) În m sura în care acordurile încheiate de România prev d
acordarea unui tratament tarifar preferen ial la importul în alte ri al
m rfurilor originare din România, când m rfurile au fost ob inute în
regim de perfec ionare activ
i sub rezerva c m rfurile str ine
încorporate în m rfurile originare sunt supuse pl ii drepturilor de
import aferente, validarea documentelor necesare ob inerii în alte ri a
acestui tratament tarifar preferen ial duce la na terea datoriei vamale la
import.
(2) Momentul în care ia na tere aceast datorie vamal este
considerat a fi momentul accept rii de c tre autoritatea vamal a
declara iei vamale de export al m rfurilor în cauz .
9

(3) Debitorul este declarantul. În cazul reprezent rii indirecte,
persoana pe seama c reia se întocme te declara ia vamal este, de
asemenea, debitor.
(4) Cuantumul drepturilor de import corespunz tor acestei datorii
vamale este determinat în acelea i condi ii ca i când ar rezulta o
datorie vamal ca urmare a accept rii, la aceea i dat , a declara iei de
punere în liber circula ie a m rfurilor prin care se încheie regimul de
perfec ionare activ .”
Referitor la sus inerea petentei c “societatea nu ar putea fi
obligat la plata de major ri de întârziere retroactiv”, aceasta nu poate fi
re inut în solu ionarea favorabil a cauzei, întrucât, a a cum am ar tat i mai
sus, i în conformitate cu art. 109 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat :
“ ART. 109
Termenele de plat
(1) Crean ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev zute
de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz .”,
în cazul în spe Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al României i
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G. nr.
1114 / 2001, respectiv LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal
al României, H.G. nr. 707 / 2006 a devenit scadent la data declara iilor
vamale de export întocmite pentru produsele compensatoare rezultate în
urma opera iunii de perfec ionare activ .
Având în vedere prevederile legale sus men ionate se re ine c ,
în cazul în spe , data constat rii existen ei datoriei vamale este data
întocmirii procesului verbal de control nr. .../2008, iar momentul na terii
datoriei vamale este data declara iilor vamale de export al produselor
compensatoare pentru care a fost emis dovada de origine (certificat EUR 1)
i care au rezultat din prelucrarea m rfurilor neoriginare.
Ca urmare, se re ine c în mod corect i legal organele vamale
au procedat la calcularea major rilor de întârziere de la data declara iilor
vamale de export al produselor compensatoare în cauz .
Având în vedere c de la data na terii datoriei vamale (respectiv
data declara iilor vamale de export al produselor compensatoare rezultate din
prelucrarea m rfurilor neoriginare i pentru care a fost emis dovada de
origine) i pân la data procesului verbal de control nr. .../2008 (data
constat rii existen ei datoriei vamale), petenta datoreaz
i sumele
reprezentând major ri de întârziere aferente comisionului vamal.
De asemenea cu privire la aceast sum stabilit ca datorat , SC
X SRL nu arat nu aduce argumente referitoare la baza de calcul a
dobânzilor i penalit ilor de întârziere, cota de dobânzi i penalit i aplicat ,
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor i penalit ilor,
num rul de zile de întârziere i cota de dobânzi sau penalit i aplicat ,
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organele de solu ionare nu se pot substitui contestatorului cu privire la
motivele prin care acesta în elege s combat m surile controlului.
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.”
Fa
de cele de mai sus, contesta ia privind Decizia
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de
control vamal nr. .../2008, emis în baza procesului verbal de control nr.
.../2008 încheiat de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Hunedoara, va fi respins ca neîntemeiat i nemotivat pentru suma de
...lei reprezentând :
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale ;
…lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal.
Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor
ORDONAN EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , coroborate cu preciz rile
ORDINULUI PRE EDINTELUI AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE
FISCAL Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat se
DECIDE:
Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat
i nemotivat a contesta iei
privind Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis în baza
procesului verbal de control nr. .../2008 încheiat de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Hunedoara, pentru suma de ...lei
reprezentând :
...lei – major ri de întârziere aferente taxei vamale ;
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… lei – penalit i de întârziere aferente taxei vamale ;
… lei – major ri de întârziere aferente comisionului vamal;
… lei – penalit i de întârziere aferente comisionului vamal.
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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