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A) Fa�� de aspectele contestate se re�ine c� prin actul constatator din
data de 17.01.2005, biroul vamal a stabilit în sarcina contestatoarei, pentru importul
unui autoturism, având la baz� declara�ia vamal� de import, o diferen�� de drepturi
vamale de import (accize si T.V.A.).

La punctul III “Motivele verific�rii (recalcul�rii)” din actul constatator
este men�ionat: se încheie opera�iunea de leasing intern cu contract de leasing,
conform cererii înregistrate la biroul vamal, utilizator fiind S.C. X, “conform H.G.
nr. 1840/2004, art. 208 din Codul fiscal.”

B) În contesta�ie petenta invoc� urm�toarele:
- prin actul constatator au fost stabilite obliga�ii de plat� mai mari decât

cele reale, deoarece conform Ordonan�ei Guvernului nr.51/1997, republicat�,
“utilizatorul este obligat s� achite taxa vamal� calculat� la valoarea rezidual� a
bunului”, iar Hot�rârea Guvernului nr. 1840/2004, în baza c�reia s-au calculat taxele
vamale de c�tre Biroul Vamal Tg.Mure�, nu prevede abrogarea ordonan�ei sau
aplicarea retroactiv� a noii metode de calcul;

- în urma adresei depuse de finan�ator la biroul vamal s-a procedat la
încheierea opera�iunii de leasing intern deschis� cu DVI din data de 05.01.2004.
Valoarea de încheiere a contractului de leasing, având ca obiect autoturismul in
cauza, a fost considerat� de organul vamal valoarea rezidual� ce reprezint� valoarea
total� a facturii din 07.12.2004, sum� ce con�ine deja 19% tax� pe valoarea ad�ugat�;

- este nelegal� m�sura oblig�rii societ��ii la plata drepturilor de import
în suma stabilit�, deoarece baza de calcul este gre�it stabilit�, precum �i metoda de
calcul;

- în concluzie, petenta solicit� admiterea contesta�iei, recalcularea
drepturilor de import pentru valoarea rezidual� din contractul de leasing �i anularea
actului constatator.

C) Din cele prezentate, precum �i din analiza documentelor existente la
dosarul cauzei, în raport cu prevederile actelor normative referitoare la acestea, se
re�in urm�toarele:

În fapt, la data de 05.01.2004 a fost întocmit� declara�ia vamal� de
import în regim de import definitiv, în baza unui contractul de leasing financiar,
având ca termen limit� pentru încheiere data de 18.12.2004. Obiectul importului l-a
constituit un autoturism introdus în �ar� cu exceptarea de la plat� a sumelor aferente
tuturor drepturilor de import. Cu adresa din data de 07.12.2004, petenta a solicitat
biroului vamal încheierea acestei opera�iuni de import. 



În contractul de leasing financiar la cap. III, art. 3 se precizeaz� c�
valoarea rezidual� este de Y EUR f�r� T.V.A. �i reprezint� valoarea de transfer a
dreptului de proprietate la sfâr�itul contractului de leasing.

La data de 07.12.2004, petenta, în calitate de locator, a emis c�tre S.C.
X, în calitate de utilizator, factura fiscal� pentru valoarea rezidual� în sum� de Y
EUR, la care s-a calculat taxa pe valoarea ad�ugat�, totalul facturii fiind de Z lei. 

În drept, în temeiul prevederilor art. 126 alin.(2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: “În
sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprinde �i importul de
bunuri”, petenta datoreaz� T.V.A. pentru opera�iunea de import definitivat� potrivit
declara�iei vamale din data de 05.01.2004.

În ceea ce prive�te cuantumul acestei obliga�ii, la art. 139 alin.(1) din
acela�i act normativ se prevede: “Baza de impozitare pentru un import de bunuri
este constituit� din valoarea în vam� a bunurilor, stabilit� conform legisla�iei
vamale în vigoare, la care se adaug� taxele vamale, comisionul vamal, accizele �i
alte taxe, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, datorate pentru importul de
bunuri.”

Din analiza actului constatator atacat se re�ine c� în mod eronat organele
vamale, la determinarea T.V.A. aferente opera�iunii în cauz�, au stabilit ca baz� de
impozitare valoarea compus� din contravaloarea facturii din data de 07.12.2004 (în
sum� egal� cu echivalentul în lei al valorii reziduale de Y EUR + T.V.A.) �i accizele
de W lei, care includea T.V.A., atâta vreme cât legiuitorul a prev�zut expres în actul
normativ anterior citat faptul c� baza de impozitare privind taxa pe valoarea ad�ugat�
nu cuprinde T.V.A.

Ca urmare a solicit�rii de încheiere a opera�iunii, organele de specialitate
ale biroului vamal au întocmit actul constatator prin care au calculat diferen�e de
drepturi de import cu titlu de accize - prin aplicarea cotei de 9% asupra valorii de
intrare a autoturismului -, respectiv cu titlu de tax� pe valoarea ad�ugat�, prin
aplicarea cotei de 19% asupra sumei compus� din: contravaloarea facturii
(echivalentul în lei al valorii reziduale + T.V.A.) �i accizele stabilite ca datorate prin
actul constatator, f�r� a se preciza temeiul legal în baza c�ruia la stabilirea acestor
drepturi de import au avut în vedere cuantumuri diferite ale valorii în vam� (valoarea
de intrare, respectiv valoarea rezidual�), în cuprinsul actului atacat fiind men�ionat
doar “Conform H.G. nr. 1840/2004, art. 208 din Codul fiscal”.

La art. 208 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este reglementat nivelul accizelor pentru
autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate, iar aliniatul (7) al
aceluia�i articol stipuleaz�: “În cazul produselor prev�zute la alin. (4) �i (5), accizele
preced taxa pe valoarea ad�ugat� �i se calculeaz� o singur� dat� prin aplicarea cotelor
procentuale prev�zute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezint�: […]

b) pentru produsele din import - valoarea în vam� stabilit� potrivit
legii, la care se adaug� taxele vamale �i alte taxe speciale, dup� caz.”

Referitor la art.208 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la
pct.30^1 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, modificate �i
completate prin Hot�rârea Guvernului nr.1840/2004, se precizeaz�: “În cazul
autoturismelor sau a autoturismelor de teren din import noi ori rulate, care fac
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obiectul achizi�ion�rii ca urmare a unui contract de leasing, accizele se calculeaz� în
func�ie de starea autoturismului sau autoturismului de teren din momentul
introducerii în �ar�. Procentul corespunz�tor de acciz� se aplic� asupra bazei de
impozitare formate din valoarea de intrare la care se adaug� cuantumul taxelor
vamale �i alte taxe speciale, dup� caz, datorate la momentul închiderii opera�iei
de import.”

În leg�tur� cu dispozi�iile legale anterior citate, la art.5 din Hotãrârea
Guvernului nr.84/2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea
Guvernului nr. 44/2004, se prevede: “Preciz�rile punctului 30^1 din normele
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se suspend� pân�
la data intr�rii în vigoare a actului normativ de modificare �i completare a Ordonan�ei
Guvernului nr. 51/1997 privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care va reglementa în mod
unitar termenii de referin�� utiliza�i în activitatea de leasing. Organele vamale vor
proceda la restituirea sumelor pl�tite în plus ca drepturi de import, pentru bunurile
achizi�ionate de c�tre utilizatori �i v�muite la import, în baza unor contracte de
leasing, dup� data intr�rii în vigoare a Hot�rârii Guvernului nr. 1.840/2004 pentru
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004.”   

În consecin��, având în vedere faptul c� în mod eronat organele vamale
au aplicat cota de T.V.A. asupra unei baze de impozitare ce con�inea deja T.V.A., �i
întrucât la data solutionarii contestatiei sunt suspendate precizarile privind calculul
accizelor, cu influenta asupra cuantumului T.V.A., în temeiul art.185 alin.(3) din
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, actul constatator se va anula, urmand
ca o alta echipa de control decat cea care a intocmit actul atacat sa încheie, dacã este
cazul, un nou act constatator, care va viza aceeasi operatiune de import si care sa
prezinte, in mod clar si precis, temeiul legal si baza de impozitare in vigoare, �inând
cont de cele re�inute în prezenta decizie �i de prevederile legale aplicabile în spe��.    

DIRECTOR EXECUTIV,
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