MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
Agentia Natională de Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş
Biroul SoluŃionare ContestaŃii
Târgu Mureş, Mureş
Str. Gheorghe Doja nr. 1-3
Tel/Fax: 0265-261093

DECIZIE nr.509/2010
Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], prin adresa
nr..../02.12.2010, [nregistrat` sub nr..../03.12.2010, asupra contesta\iei formulate
de S.C. X S.R.L. [mpotriva Deciziilor pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr...., nr...., nr.205/4.812,
nr.... ]i nr.... din data de 18.10.2010, comunicate la data de 21.10.2010 potrivit
confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei.
Contesta\ia depus` la oficiul po]tal la data de 20.11.2010 ]i
[nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] sub
nr..../25.11.2010, a fost depus` [n termenul legal prev`zut la art.207 alin.(1) din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`.
Suma contestat` este de ... lei compus` din:
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art.205,
art.206 ]i art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003,
republicat`, Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure], prin Biroul
Solu\ionare Contesta\ii, este legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.
A) {n contesta\ia [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../25.11.2010 petenta invoc` urmãtoarele:
- contractele de leasing s-au derulat [ns` au fost reziliate [nainte de
expirarea termenului de [ncheiere, din motive care nu [i pot fi imputabile, cum ar
fi neplata ratelor;
- la momentul rezilierii a f`cut demersuri pentru achitarea taxelor
vamale ]i TVA [n vederea punerii [n liber` circula\ie a m`rfurilor, sus\inerea
potrivit c`reia aceste taxe ar fi fost exigibile la data importului ]i nu la data
[ncet`rii regimului de admitere temporar` nu are suport legal;
- actele administrative atacate sunt fundamentate [n drept pe
Regulamentul CEE nr.2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar, act
normativ inaplicabil importurilor [n cauz`, av@nd [n vedere c` acestea au fost
realizate [n anul 2006 iar acest regulament a devenit aplicabil [n Rom@nia de la
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data de 01.01.2007, prin urmare, prevederile din regulament invocate de
inspectorii vamali sunt prevederi de drept substan\ial astfel c` nu se pot aplica
retroactiv unei situa\ii juridice anterioare;
- aceste prevederi sunt echivoce, din redactarea deciziilor de
impunere nu rezult` dac` stabilirea obliga\iei fiscale a fost realizat` [n temeiul
art.201 din Codul Vamal Comunitar, [n temeiul art.204 lit.a) sau lit.b), fiecare
reprezent@nd situa\ii distincte;
- a se observa totodat` c` art.204 alin.2 din Codul vamal comunitar
prevede dou` situa\ii-premiz` fa\` de care se poate aprecia momentul
exigibilit`\ii taxei vamale datorate;
- dac` se accept` prima tez`, atunci [n mod evident datoria vamal`
este exigibil` la momentul [ncet`rii obliga\iei a c`rei neexecutare genereaz`
datoria, [n cazul de fa\` [ncetarea [nainte de termen a contractelor de leasing;
- teza a doua a acestui aliniat plaseaz` momentul exigibilit`\ii
datoriei vamale la import atunci c@nd se stabile]te ulterior c` o condi\ie care
reglementeaz` plasarea m`rfurilor sub regimul respectiv (admiterea temporar`
f`r` plat` [n acest caz) nu a fost [ndeplinit`, fiind evident vorba de o condi\ie
nerespectat` la momentul declara\iei vamale ]i nu ulterioar` acestui moment;
- la momentul importului nu ar fi putut prevedea c` un contract de
leasing av@nd drept obiect marfa supus` acestui regim vamal ar urma sa [nceteze;
- teza 1 a art.204 alin.(2) reglementeaz` tocmai situa\ia [n care s-a
aflat subscrisa cu prilejul [ncet`rii contractelor de leasing [nainte de termen,
astfel exigibilitatea datoriei vamale se plaseaz` la momentul punerii [n liber`
circula\ie ]i nu la momentul importului ceea ce atrage netemeinicia actelor
administrative;
- la momentul definitiv`rii importurilor pentru fiecare autoturism [n
parte au fost [ntocmite declara\ii vamale aferente ]i achitate taxele
corespunz`toare, iar prin acceptarea acestor declara\ii organul vamal a confirmat
implicit c` acesta este momentul exigibilit`\ii acestor taxe;
- [n atare condi\ii stabilirea de accesorii, chiar ]i [n urma unui
control ulterior este [n afara prevederilor ulterioare.
B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, la controlul vamal
ulterior efectuat de organele de specialitate ale Direc\iei Jude\ene pentru Accize
]i Opera\iuni Vamale Mure] la S.C. X S.R.L. din Tg. Mure], [n urma c`ruia au
fost [ntocmite Deciziile pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../18.10.2010, nr..../18.10.2010,
nr..../18.10.2010, nr..../18.10.2010 ]i nr..../18.10.2010, au fost stabilite obliga\ii
de plat` suplimentare [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de
[nt@rziere aferente accizelor + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere 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, la controlul vamal ulterior privind modalitatea de derulare a
opera\iunilor de admitere temporar` cu exonerare total` de la plata drepturilor de
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import ini\iate de c`tre S.C. X S.R.L. [n baza unor contracte de leasing, care au
avut termene de [ncheiere [n perioada 2007 - 2010, organele vamale au constatat
c` nu au fost respectate clauzele prev`zute [n contractele de leasing [n baza
c`rora opera\iunile de admitere temporar` au fost ini\iate, motiv pentru care, [n
baza Deciziilor pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../18.10.2010, nr..../18.10.2010, nr.../18.10.2010,
nr..../18.10.2010 ]i nr..../18.10.2010, [n sarcina petentei au fost stabilite obliga\ii
de plat` suplimentare [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de
[nt@rziere aferente accizelor + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
{n drept, potrivit art.1 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`,
"(1) Prezenta ordonanŃă se aplică operaŃiunilor de leasing prin
care o parte, denumită locator/finanŃator, transmite pentru o perioadă
determinată dreptul de folosinŃă asupra unui bun, al cărui proprietar este,
celeilalte părŃi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra
unei plăŃi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de
leasing locatorul/finanŃatorul se obligă să respecte dreptul de opŃiune al
locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing
fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.
Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul
perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părŃile convin astfel şi
dacă achită toate obligaŃiile asumate prin contract".
La art.27 alin.(2) din acela]i act normativ se prevede:
"Bunurile mobile care sunt introduse în Ńară de societăŃile de
leasing, persoane juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu
exceptarea de la plată a sumelor aferente tuturor drepturilor de import".
Potrivit art.10 lit.d) din Ordonan\a Guvernului nr.51/1997,
"Locatarul/utilizatorul se obligă:
să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate
de leasing, asigurări, impozite, taxe -, în cuantumul şi la termenele menŃionate în
contract;".
La Titlul VI "Integrarea euroatlantică", art.148 "Integrarea în
Uniunea Europeană" alin.(2) din Constitu\ia Rom@niei, se prevede: "Ca urmare a
aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi
celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faŃă de
dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de
aderare".
Prin urmare, odat` cu aderarea Rom@niei la Uniunea European` la
data de 01.01.2007, \ara noastr` a adoptat prevederile legisla\iei europene [n
domeniul taxelor vamale, a]a cum sunt acestea men\ionate [n Tratatul privind
aderarea Rom@niei la Uniunea European` ratificat prin Legea nr.157/2005,
prevederile acestora fiind de imediat` aplicare.
Potrivit punctului 4 alin.(16) din Anexa V la Tratatul privind
aderarea Rom@niei la Uniunea European` ratificat prin Legea nr.157/2005,
"Procedurile care reglementează admiterea temporară stabilite în articolele 84 3

90 şi 137 - 144 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi
553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu
respectarea următoarelor dispoziŃii speciale:
- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determină pe baza
naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităŃii, a valorii în vamă
şi a originii mărfurilor de import la data plasării lor sub acest regim vamal, iar
declaraŃia de plasare a mărfurilor sub acest regim vamal a fost acceptată înainte
de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaŃia aplicabilă în noul stat
membru interesat înainte de data aderării".
La pct.1 din Anexa nr.1 "Măsuri unitare de aplicare a
reglementărilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi
accizelor datorate în vamă în cazul operaŃiunilor de leasing aflate în derulare la
data aderării", aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice nr.84/2007, se
prevede:
"1. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de
leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) şi (2) din OrdonanŃa Guvernului nr.
51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se procedează după cum urmează:
1.1. La expirarea termenului de derulare a contractelor de leasing se
întocmesc formalităŃile prevăzute pentru încheierea operaŃiunilor din punct de
vedere vamal.
1.2. La punerea în liberă circulaŃie nu se datorează taxe vamale şi
nici dobânzi compensatorii, cu condiŃia prezentării unei dovezi privind statutul
comunitar al mărfurilor.
1.3. Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de
leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 51/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art.
161^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal şi prevederile pct. 86 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru mărfurile comunitare ce fac obiectul operaŃiunilor de leasing
efectuate conform art. 27 alin. (2) din ordonanŃa menŃionată mai sus, taxa pe
valoarea adăugată se calculează conform prevederilor art. 161 alin. (16) din
Codul fiscal, respectiv conform reglementărilor în vigoare la data intrării în
vigoare a contractului.
1.4. Se datorează accize conform art. 221^1 din Codul fiscal".
La controlul vamal ulterior au fost constatate urm`toarele:
- Cu declara\ia vamal` de import nr..../24.10.2006, S.C. X IFN S.A.
(actuala S.C. X Cons S.R.L.) a introdus [n \ar` un autoturism marca Audi A4, [n
baza contractului de leasing financiar nr.295/01.10.2006, beneficiind de regimul
vamal de admitere temporar` cu exonerarea total` de la plata drepturilor de
import, conform prevederilor art.27 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Termenul aprobat pentru [ncheierea opera\iunii suspensive, conform
contractului de leasing financiar nr..../01.20.2006 este 01.08.2011.
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Prin adresa nr..../10.03.2008, [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean`
pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] sub nr..../10.03.2008, S.C. X IFN
S.A., [n calitate de locator, a solicitat aprobarea cesion`rii contractului de leasing
nr..../02.10.2006 de la vechiul utilizator S.C. Y S.R.L. la noul utilizator S.C.X
S.R.L., depun@nd [n acest sens declara\ia vamal` de import nr.I nr..../26.03.2008.
Cu adresa nr..../08.07.2009 [nregistrat` la D.J.A.O.V. Mure] sub
nr..../13.07.2009, S.C. X Cons S.R.L., [n calitate de locator a solicitat
definitivarea importului nr.I .../24.10.2006 (opera\iune [nlocuit` prin cesionare
cu declara\ia de import nr.I .../26.03.2008), depun@nd [n acest sens declara\ia
vamal` de punere [n liber` circula\ie a m`rfurilor nr..../31.07.2009.
Organele de control au constatat c` [n derularea opera\iunii de
leasing nr.I .../24.10.2006 nu au fost respectate clauzele prev`zute [n contractul
de leasing nr..../02.10.2006, respectiv nu s-a efectuat nici o plat` cu titlu de
redeven\` [n cuantumul stabilit ]i la datele fixate [n contractul de leasing,
nerespect@ndu-se astfel prevederile art.10 lit.d) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Prin urmare, av@nd [n vedere prevederile art.201 ]i art.204 din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../18.10.2010, au fost stabilite [n sarcina petentei
obliga\ii de plat` [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de
[nt@rziere aferente accizelor + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
- Cu declara\ia vamal` de import nr..../19.09.2006, S.C. X IFN S.A.
(actuala S.C. X Cons S.R.L.) a introdus [n \ar` un autoturism marca ..., [n baza
contractului de leasing financiar nr..../14.08.2006, beneficiind de regimul vamal
de admitere temporar` cu exonerarea total` de la plata drepturilor de import,
conform prevederilor art.27 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr.51/1997
privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Termenul aprobat pentru [ncheierea opera\iunii suspensive, conform
contractului de leasing financiar nr..../14.08.2006 este data de 11.11.2011.
Cu adresa nr..../04.09.2008 S.C. X IFN S.A., [n calitate de locator a
solicitat definitivarea importului nr.I .../19.09.2006 ([ntruc@t contractul de leasing
a fost reziliat pe motiv de neplat`), depun@nd [n acest sens declara\ia vamal` de
punere [n liber` circula\ie a m`rfurilor nr..../08.09.2008.
Organele de control au constatat c` [n derularea opera\iunii de
leasing nr.I .../19.09.2006 nu au fost respectate clauzele prev`zute [n contractul
de leasing nr..../14.08.2006, respectiv nu s-a efectuat nici o plat` cu titlu de
redeven\` [n cuantumul stabilit ]i la datele fixate [n contractul de leasing,
nerespect@ndu-se astfel prevederile art.10 lit.d) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Prin urmare, av@nd [n vedere prevederile art.201 ]i art.204 din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr.204/4803/18.10.2010, au fost stabilite [n sarcina
petentei obliga\ii de plat` const@nd [n major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe
valoarea ad`ugat` [n sum` de ... lei.
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- Cu declara\ia vamal` de import nr....28.12.2006, S.C. X IFN S.A.
(actuala S.C. X Cons S.R.L.) a introdus [n \ar` un autoturism marca..., [n baza
contractului de leasing financiar nr..../15.11.2006, beneficiind de regimul vamal
de admitere temporar` cu exonerarea total` de la plata drepturilor de import,
conform prevederilor art.27 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr.51/1997
privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Termenul aprobat pentru [ncheierea opera\iunii suspensive, conform
contractului de leasing financiar nr..../15.11.2006 este data de 14.08.2011.
Cu adresa nr..../27.02.2009 S.C. X IFN S.A., [n calitate de locator a
solicitat definitivarea importului nr.I .../28.12.2006 ([ntruc@t contractul de leasing
a fost reziliat pe motiv de neplat`), depun@nd [n acest sens declara\ia vamal` de
punere [n liber` circula\ie a m`rfurilor nr..../11.03.2009.
Organele de control au constatat c` [n derularea opera\iunii de
leasing nr.I .../28.12.2006 nu au fost respectate clauzele prev`zute [n contractul
de leasing nr..../15.11.2006, respectiv nu s-a efectuat nici o plat` cu titlu de
redeven\` [n cuantumul stabilit ]i la datele fixate [n contractul de leasing,
nerespect@ndu-se astfel prevederile art.10 lit.d) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Prin urmare, av@nd [n vedere prevederile art.201 ]i art.204 din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../18.10.2010, au fost stabilite [n sarcina petentei
obliga\ii de plat` [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de
[nt@rziere aferente accizelor + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
- Cu declara\ia vamal` de import nr.I .../09.11.2006, S.C. X IFN
S.A. (actuala S.C. X Cons S.R.L.) a introdus [n \ar` un autoturism marca ..., [n
baza contractului de leasing financiar nr..../26.10.2006, beneficiind de regimul
vamal de admitere temporar` cu exonerarea total` de la plata drepturilor de
import, conform prevederilor art.27 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Termenul aprobat pentru [ncheierea opera\iunii suspensive, conform
contractului de leasing financiar nr.3.../26.10.2006 este data de 14.09.2011.
Cu adresa nr..../23.03.2009 S.C. X Cons S.R.L., [n calitate de locator
a solicitat definitivarea importului nr.I .../09.11.2006 ([ntruc@t utilizatorul nu a
pl`tit ratele conform scaden\arului) depun@nd [n acest sens declara\ia vamal` de
punere [n liber` circula\ie a m`rfurilor nr..../26.03.2009.
Organele de control au constatat c` [n derularea opera\iunii de
leasing nr.I .../09.11.2006 nu au fost respectate clauzele prev`zute [n contractul
de leasing nr..../26.10.2006, respectiv nu s-a efectuat nici o plat` cu titlu de
redeven\` [n cuantumul stabilit ]i la datele fixate [n contractul de leasing,
nerespect@ndu-se astfel prevederile art.10 lit.d) din Ordonan\a Guvernului
nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`.
Prin urmare, av@nd [n vedere prevederile art.201 ]i art.204 din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
prin Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../18.10.2010, au fost stabilite [n sarcina petentei
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obliga\ii de plat` [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd major`ri de
[nt@rziere aferente accizelor + ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).
{n contesta\ia formulat` petenta invoc` faptul c` la momentul
rezilierii contractelor a f`cut demersuri pentru achitarea taxelor vamale ]i TVA
[n vederea punerii [n liber` circula\ie a m`rfurilor, iar sus\inerea organelor
vamale potrivit c`reia aceste taxe ar fi fost exigibile la data importului ]i nu la
data [ncet`rii regimului de admitere temporar`, nu are suport legal .
Fa\` de cele anterior men\ionate se re\in urm`toarele:
S.C. X Cons S.R.L. a beneficiat de facilitatea vamal` de import cu
exceptarea de la plat` a sumelor aferente drepturilor de import cu condi\ia
[ncadr`rii acestor opera\iuni de import [n regimul special instituit de Ordonan\a
Guvernului nr.51/1997 privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing,
republicat`, ca norm` legal` special` care reglementeaz` opera\iunile de leasing.
Opera\iunile de leasing realizate [n regim de import definitiv [n
baza art.27 alin.(2) din Ordonan\a Guvernului nr.51/1997 privind operaŃiunile de
leasing şi societăŃile de leasing, republicat`, constituie opera\iuni pentru care
titularii au obliga\ia de a respecta condi\iile de derulare care au stat la baza
acord`rii regimului ]i a facilit`\ii vamale aferente, iar m`rfurile care fac obiectul
acestora r`m@n sub supraveghere vamal`. Av@nd [n vedere faptul c` [n
declara\iile vamale sunt men\ionate termene pentru finalizarea opera\iunilor
comerciale conform prevederilor Ordonan\ei Guvernului nr.51/1997, societatea
are obliga\ia de a se conforma acestor prevederi legale.
Pentru a putea beneficia de regimul vamal de import cu exceptarea
de la plat` a sumelor aferente drepturilor de import petenta avea obliga\ia de a
pune [n aplicare contractul de leasing a]a cum a fost prezentat autorit`\ilor
vamale la acordarea regimului.
Potrivit art.204 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire
a Codului Vamal Comunitar,
"1. O datorie vamală la import ia naştere prin:
(a) Neexecutarea uneia dintre obligaŃiile care rezultă, în privinŃa
mărfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporară sau din
utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate sau
(b) nerespectarea unei condiŃii care reglementează plasarea
mărfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a
drepturilor de import Ńinând seama de destinaŃia mărfurilor, în alte cazuri decât
cele menŃionate la art. 203 doar dacă nu se stabileşte că acele omisiuni nu au un
efect semnificativ asupra utilizării corecte a regimului de depozitare temporară
sau a regimului vamal în cauză.
2. Datoria vamală ia naştere fie în momentul în care obligaŃia a cărei
neexecutare generează datorii vamale încetează a mai fi îndeplinită, fie în
momentul în care mărfurile sunt plasate sub regimul vamal în cauză, atunci când
se stabileşte ulterior că o condiŃie care reglementează plasarea mărfurilor sub
regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import
Ńinând seama de destinaŃia mărfurilor nu a fost îndeplinită în fapt.
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3. Debitorul vamal este persoana căreia i se solicită, în funcŃie de
împrejurări, fie executarea obligaŃiilor apărute, în privinŃa mărfurilor supuse
drepturilor de import, în urma depozitării lor temporare sau a utilizării regimului
vamal sub care au fost plasate, fie respectarea condiŃiilor care reglementează
plasarea mărfurilor sub acel regim".
A]a cum rezult` din constat`rile redate de organele de control [n
cuprinsul actelor contestate, nu au fost respectate clauzele prev`zute [n
contractele de leasing [n baza c`rorora au fost ini\iate opera\iunile vamale de
import, respectiv nu s-a efectuat nici o plat` cu titlu de redeven\` [n cuantumul
stabilit ]i la datele fixate prin aceste contracte, iar [n sus\inerea contesta\iei
petenta nu aduce argumente ]i documente [n m`sur` s` combat` situa\ia de fapt
constatat`.
Av@nd [n vedere cele anterior men\ionate precum ]i prevederile
legale anterior citate, se re\ine c` [n mod corect organele de control au considerat
c` datoria vamal` a luat na]tere la momentul [ntreruperii derul`rii contractelor de
leasing.
Organele vamale au calculat major`rile de [nt@rziere aferente
datoriei vamale, [n conformitate cu dispozi\iile actelor normative care
reglementeaz` calculul de accesorii, respectiv art.119 din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, care precizeaz`:
"(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. [...]".
precum ]i art.120 "Majorãri de întârziere" alin.(1) ]i (7) din acela]i
act normativ care prevede:
"(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.
[...]
(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale".
Prin urmare, [n mod corect organele vamale au stabilit [n sarcina
petentei obliga\ii fiscale accesorii, calculate din momentul [ntreruperii derul`rii
contractelor de leasing ]i p@n` la data [n]tiin\`rii biroului vamal asupra rezilierii
acestora.
Av@nd [n vedere cele anterior re\inute, precum ]i prevederile legale
incidente cauzei se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia formulat` de S.C. X
CONS S.R.L. [n ceea ce prive]te suma total` de ... lei (... lei reprezent@nd
major`ri de [nt@rziere aferente accizelor + ... 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. pentru suma total` de ... lei compus` din:
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
- ... 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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