ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.129/27.10.2005
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. CONSTAN A
înregistrat la D.G.F.P.Constan a sub nr…………………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a fost sesizat de c tre Direc ia Regional
Vamal
Constan a prin adresa nr……………………/2005, înregistrat
la D.G.F.P.
Constan a
sub
nr………………………/2005,
cu
privire
la
contesta ia
formulat de S.C. CONSTANTA SRL Constan a, cu sediul în Constan a,
Str……………………, Pia a ……………………, C.U.I…………………………
Obiectul contesta iei îl reprezint
drepturile vamale de
import i obliga iile accesorii acestora stabilite prin Procesul
verbal de control NR……………………… încheiat în data de …………………2005 de
organele vamale din cadrul Serviciului Supraveghere Vamal
D.R.V. Constan a, în cuantum total de …………………… lei , reprezentând:
-……………………… lei T.V.A.;
-……………………… lei penalit i i dobânzi de întârziere aferente.
Referitor
la
analiza
privind
termenul
de
depunere
a
contesta iei, potrivit documentelor existente la dosarul cauzei
rezult faptul c Procesul verbal de control nr……………………… încheiat
în data de ………………………2005 a fost comunicat societ ii la data de
……………………2005, iar contesta ia formulat
de S.C. CONSTANTA SRL
Constan a, prin adresa nr……………………/2005 a fost înregistrat
la
D.R.V. Constan a sub nr…………………… din data de ……………………2005, fiind
depus în termenul prevazut la art.177 (1) din din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal
republicat .
Contesta ia
este
semnat
de
reprezentantul
legal
al
societa ii, conform art. 176 (1) lit.e) din acela i act normativ.
Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur , prev zute la art.175, art.176 i art.179,
alin.1, lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal republicat , Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul
Direc iei Generale a Finan elor Publice Constan a are competen a
s solu ioneze pe fond cauza i s pronun e solu ia legal .
I.
Prin adresa înregistrat la D.R.V.Constan a sub nr………………
din ……………………2005, societatea CONSTANTA SRL Constan a formuleaz
contesta ie împotriva Procesului verbal nr…………………… din ………………2005
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încheiat de organele vamale din cadrul Serviciului Supraveghere
Vamal , invocând urm toarele considerente:
♦ Bunurile importate cu DVI nr…………………/2004 reprezentând “t vi
pentru coacere inox”
i t vi coacere cu 4 compartimente de
aluminiu” sunt echipamente accesorii cuptorului, necesare în
procesul de fabrica ie, care se încadreaz în preciz rile art.157
alin.3 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Potrivit acestui articol:”Prin derogare de la alin.2 nu se
face plata efectiv
la organele vamale de c tre persoanele
înregistrate ca pl titori de tax
pe valoarea ad ugat
care au
ob inut certificate de exonerare prev zute la alin.4, pentru
urm toarele:
a)importul
de
ma ini
industriale,
utilaje
tehnologice,
instala ii, echipamente, ….]”
În opinia petentei, bunurile importate reprezentând “t vi”, fac
parte din categoria “echipamentelor” prev zute în textul de lege
men ionat.
În plus, acest articol nu precizeaz c echipamentele trebuie s
fie mijloace fixe pentru a fi exonerate de la plata taxei pe
valoarea ad ugat , cum eronat au apreciat inspectorii vamali.
♦ Petenta men ioneaz
faptul c , asupra încadr rii bunurilor
importate, în categoria echipamentelor, Direc ia General
a
Finan elor Publice Constan a s-a pronun at prin Certificatul de
exonerare
nr……………………
din
…………………2004,
eliberat
în
vederea
importului
de
bunuri
din
factura
……………………,
obiectul
DVI
nr………………/2004.
♦ Men iunea inspectorilor vamali potrivit c reia, cantitatea
total de 304 buc. t vi coacere inox, dep e te necesarul de t vi
pentru cuptorul importat cu DVI nr…………………/2004, este nefondat
neexistând cadru legal restrictiv al num rului de t vi necesar în
procesul de produc ie.
Fa
de cele expuse,
control nr………………………/2005.

petenta

solicit

anularea

actului

de

I. Controlul ulterior finalizat prin procesul verbal nr……………………
din …………………2005, a avut ca obiectiv verificarea respect rii
condi iilor prev zute de art.157, alin.3, litera a-b, din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal al României, pentru opera iunile
de import efectuate de S.C. CONSTANTA SRL Constan a.
Urmare
controlului efectuat s-a constatat c
în perioada
verificat , S.C. CONSTANTA SRL a efectuat un num r total de 11
(unsprezece) opera iuni de import, din care 8(opt) au fost
opera iuni de import în regim vamal definitiv, cu plata
drepturilor de import.
Opera iunile de import care au f cut obiectul D.V.I.
nr…………………/2004, D.V.I. nr.I…………………/2004 i D.V.I. nr.I………………/2004,
au fost efectuate f r
plata T.V.A.-ului, cu exonerare de la
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plat , conform art.157, alin.3, litera a-b, din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal al României.
La controlul ulterior, finalizat prin procesul verbal
contestat, inspectorii vamali au constatat respectarea condi iilor
prev zute de cadrul legal men ionat, pentru opera iunile de import
efectuate cu D.V.I. nr………………./2004 i D.V.I. nr.I……………………/2004.
Cu privire la D.V.I. nr……………………/2004, inspectorii vamali au
constatat urm toarele:
Pentru acest D.V.I., societatea a ob inut exonerarea pl ii
T.V.A.-ului în vam , în baza Certificatului de exonerare de la
plata în vam a taxei pe valoarea ad ugat nr……………………/2004, emis
de c tre D.G.F.P. Constan a
i transmis c tre societate prin
adresa nr………………………/2004.
Contravaloarea facturii externe nr……………………/2004, emis
de
firma ……………………………… Olanda, care a stat la baza importului, în
valoare de ………………… Euro, respectiv ……………………… lei, a fost achitat
de societate cu D.P.E. FN/………………2004 i D.P.E FN/…………………2004;
În
baza
documentelor
men ionate,
au
fost
importate
urm toarele bunurile:
1 buc.-cuptor rotativ cu circula ie de aer, încadrat la
pozi ia tarifar 8417.2090, cu valoarea de ……………………… Euro;
8 buc.-rastele din inox, încadrate la pozi ia tarifar
77.26.90.98, cu valoarea de …………………… Euro. Rezult un pre
pe bucata rastel de ……………… Euro/8 buc.=…………… Euro x ……………
lei = …………………… lei;
200 buc.- t vi pentru coacere din inox, încadrate la
pozi ia tarifar 7323.93.90 cu valoarea de ………………… Euro.
Rezult
un pre
pe tav
de …………………… Euro/220 buc.=…………
Euro x ………………… lei = …………………… lei;
84 buc.- t vi coacere, cu patru compartimente din
aluminiu, t vi pentru vitrin , din aluminiu, încadrate la
pozi ia terifar 76151990, cu valoarea de ………………… euro.
Rezult un pre unitar pe tav de ………………… Euro/84 buc.=
……………… Euro x ……………… lei = ………………… lei;
1 buc.- malaxor (mixer planetar), încadrat la pozi ia
tarifar 8438.10.10, cu valoarea de ………………… Euro;
1 buc.- suport malaxor din inox, încadrat la pozi ia
tarifar 8438.90.00, valoare ……………… Euro x ……………… lei =
………………… lei;
2 buc.- boluri pentru malaxor din inox, încadrat la
pozi ia tarifar
8438.90.00 valoare ………………… Euro x
………………lei = ……………… lei/2 buc.=………………… lei;
3 buc.- unitate pentru p strarea produselor la cald
(vitrin )electric ,
încadrat
la
pozi ia
tarifar
85167970, cu valoarea total de ………………… Euro. Rezult un
pre unitar de ………………… Euro/3 buc.= ………………… Euro x ………………
lei = ……………… lei;
Înregistrarea în contabilitate pentru acest import în
valoare total de …………………… lei, a fost efectuat de societate, în
conturile:
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2131 (echipamente tehnologice) = 404 (furnizori de
imobiliz ri), valoarea de …………………… lei (cuptor, mixer i 3
vitrine);
303 (materiale de natura obiectelor de inventar) = 404
(furnizori de imobiliz ri), cu suma de ………………… lei, pentru
220 forme t vi i 66 t vi e;
2133 = 404, cu valoare de …………………… lei, pentru c rucioare
transport.
Din analiza D.V.I.nr…………………/2004 a rezultat c o parte din
bunurile importate cu acest D.V.I., respectiv art.3- t vi pentru
coacere inox, valoarea în vam
……………………… lei
i art.4- t vi
coacere cu 4 compartimente din aluminiu, valoare în vam ……………………
lei au fost înregistrate în contabilitate în contul 303 “materiale
de natura obiectelor de inventar” în valoare de …………………, valoarea
de import fiind de …………………… lei + ……………………… lei = ………………………… lei.
Art.157, alin.(3), lit.3 din Legea nr.571/2003, privind Codul
Fiscal al României, prevede:
“(3)Prin derogare de la alin.(2), nu se face plata efectiv
la organele vamale de c tre persoanele înregistrate ca pl titori
de tax
pe valoarea ad ugat , care au ob inut certificatele de
exonerare prev zute la alin.(4), pentru urm toarele:
a) importul de ma ini industriale, utilaje tehnologice,
instala ii,
echipamente,
aparate
de
m sur
i
control,
automatiz ri destinate realiz rii de investi ii, precum
i
importul de ma ini agricole
i mijloace de transport destinate
realiz rii de activit i productive.
Urmare controlului efectuat s-a constatat c pentru bunurile
men ionate, societatea a beneficiat eronat de facilit ile art.157
alin 3 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal al
României, aceste bunuri fiind considerate obiecte de inventar.
Inspectorii vamali au ajuns la aceast concluzie, considerând
c facilit ile vamale prev zute la art.157 din Legea nr.571/2003
se refer la mijloacele fixe importate care reprezint bunuri ce
se constituie în active corporale amortizabile, conform Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale
i necorporale, republicat
i care sunt destinate
realiz rii de activit i productive.
În baza acestor considerente s-a stabilit în sarcina
societ ii o datorie vamal în sum de ………………… lei reprezentând
tax pe valoarea ad ugat .
Pentru aceast
sum
datorat
s-au calculat, de la data
înregistr rii în eviden ele biroului vamal Constan a Port a
opera iunii de import efectuat cu D.V.I. nr.I………………………/2004
i
pân
la data de …………………2005, dobânzi
i penalit i aferente în
sum total de ………………… lei.
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva iile petentei în raport de constat rile
organelor vamale, inând cont de dispozi iile legale aplicabile în
spe , se re in urm toarele:
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Cauza supus
solu ion rii este dac
opera iunea de import
efectuat cu D.V.I. nr.I……………………/2005, beneficiaz de scutire de
la plata drepturilor de import, pentru bunurile reprezentând “t vi
pentru coacere inox”
i “t vi coacere cu 4 compartimente din
aluminiu”, în baza art.157, alin(3), lit.a) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal al României.
În fapt, cu D.V.I. nr.I………………………/2004 societatea a derulat o
opera iune de import pentru care a ob inut exonerarea pl ii
T.V.A.-ului în vam , conform Certificatului de exonerare de la
plata în vam
a taxei pe valoarea ad ugat
nr…………………… din
………………2004 emis de c tre Direc ia General a Finan elor Publice
Constan a, beneficiind de aceast scutire de la plata drepturilor
de import, în baza art.157, alin(3), lit.a) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal al României.
Urmare controlului ulterior al acestei opera iuni, organele
vamale au considerat c
societatea a beneficiat eronat de
facilitate, pentru bunurile înscrise la art.3 i 4 din D.V.I.-ul
men ionat, deoarece aceste bunuri importate nu sunt mijloace fixe,
ci obiecte de inventar, respectiv:
200 buc.- t vi pentru coacere din inox, încadrate la
pozi ia tarifar 7323.93.90 cu valoarea de ………………… Euro.
Rezult un pre pe tav de ……………… Euro/220 buc.=…………… Euro
x ……………… lei = ………………… lei/buc., i
84 buc.- t vi coacere, cu patru compartimente din
aluminiu, t vi pentru vitrin , din aluminiu, încadrate la
pozi ia tarifar 76151990, cu valoarea de ………………… euro.
Rezult un pre unitar pe tav de …………………… Euro/84 buc.=
……………… Euro x ………………… lei = …………………… lei/buc.;
În consecin
au procedat la recalcularea drepturilor de
import i la stabilirea de accesorii aferente acestora, în cuantum
total de …………………… lei.
Petenta contest
aceast
m sur , sus inând c
organul de
control a dat o interpretare gre it
dispozi iilor art.157,
alin(3), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al
României, întrucât legiuitorul a instituit scutirea de la plata
drepturilor de import
atât pentru ma ini, utilaje, etc. care
constituie
active
corporale
amortizabile,
cât
i
pentru
echipamente ce pot fi mijloace fixe sau bunuri de natura
obiectelor de inventar, în func ie de valoarea contabil .
Mai mult petenta consider
c
asupra încadr rii acestor
bunuri în categoria “echipamente”, Direc ia General a Finan elor
Publice Constan a, s-a pronun at prin Certificatul de exonerare
nr…………………
din
……………………2004,
document
anexat
la
dosarul
contesta iei.
În drept, la art.157, alin(3), lit.a) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal al României, se precizeaz :
“(3)Prin derogare de la alin.(2), nu se face plata efectiv
la organele vamale de c tre persoanele înregistrate ca pl titori
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de tax
pe valoarea ad ugat , care au ob inut certificatele de
exonerare prev zute la alin.(4), pentru urm toarele:
a) importul de ma ini industriale, utilaje tehnologice,
instala ii,
echipamente,
aparate
de
m sur
i
control,
automatiz ri destinate realiz rii de investi ii, precum
i
importul de ma ini agricole
i mijloace de transport destinate
realiz rii de activit i productive.
Potrivit art.3 din Legea nr.15/1994 republicat , privind
amortizarea
capitalului
imobilizat
în
active
corporale
i
necorporale,
“sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de
obiecte ce se utilizeaz ca atare i care îndepline te cumulativ
urm toarele condi ii:
a) are
valoare de intrare mai mare decât limita stabilit
prin hot râre a Guvernului. […];
b) are o durat normal de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau
care formeaz un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe
se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set”.
Art.6 din aceea i lege, precizeaz :
“Nu sunt considerate mijloace fixe:
a)…;
b)sculele, instrumentele
i dispozitivele speciale ce se
folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la
executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea
i durata
lor de func ionare normal ”;
Din coroborarea textelor de lege men ionate, rezult
c
dispozi iile art.157, ali.(3), lit.a) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal al României, se refer
la “echipamentele
tehnologice”, (reprezentând ma ini, utilaje
i instala ii de
lucru), mijloace fixe cuprinse în “grupa 2” a Catalogului privind
clasificarea
i duratele normale de func ionare a mijloacelor
fixe, aprobat prin H.G. nr.964/1998, în vigoare la data
importului.
Prin urmare, bunurile importate reprezentând “t vi” nu sunt
mijloace
fixe
(active
amortizabile),
respectiv
echipamente,
deoarece nu îndeplinesc cumulativ condi iile prev zute, ci sunt
obiecte de inventar,
care sunt folosite pentru fabricarea
anumitor produse în serie.
De altfel, la aceea i interpretare a ajuns i contestatara,
întrucât în eviden a contabil a societ ii, bunurile în cauz au
fost înregistrate în contul 303 “materiale de natura obiectelor de
inventar”.
În consecin , din interpretarea dispozi iilor legale citate
se re ine f r echivoc c sunt scutite de la plata drepturilor de
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import mijloacele fixe (activele amortizabile) importate în
vederea utiliz rii exclusive realiz rii de activit i productive,
nu i obiectele de inventar utilizate în procesul de fabrica ie.
Nu poate fi re inut
în solu ionarea favorabil
a cauzei,
afirma ia societ ii referitoare la faptul c organul fiscal s-a
pronun at asupra încadr rii bunurilor în categoria “echipamente”,
prin acordarea certificatului de exonerarea pl ii T.V.A.-ului în
vam , deoarece organul vamal prin efectuarea controlului ulterior,
are obliga ia de a identifica aspecte ce nu au fost cunoscute la
data acord rii liberului de vam în baza documentului prin care sau acordat facilit ile vamale.
În cadrul controlului ulterior efectuat în baza art.61 din
Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al României, autoritatea
vamal
este investit
cu r spunderea verific rii respect rii
tuturor condi iilor stabilite de lege pentru acordarea regimului
vamal solicitat de agentul economic. În aceast
situa ie, dac
urmare controlului ulterior aprofundat rezult
diferen e de
datorii vamale, acestea se datoreaz
statului de c tre agentul
economic sau, dup caz autoritatea vamal le restituie acestuia.
În consecin , se constat
c
urmare controlului ulterior
finalizat prin Procesul verbal de control nr……………………/2005,
organele vamale au stabilit în conformitate cu prevederile legale
aplicabile spe ei, pentru bunurile de la art.3 i 4 din D.V.I.
nr…………………/2004, c S.C. CONSTANTA SRL, datoreaz drepturi vamale
în sum de ………………… lei, reprezentând:
…………………… lei – T.V.A;
…………………… – dobânzi de întârziere;
…………………… lei – penalit i de întârziere.
Fa
de cele expuse se re ine c este nefondat sus inerea
petentei potrivit c reia obiectele de inventar importate cu D.V.I.
nr……………………/2004 beneficiaz de scutire de la plata drepturilor de
import, în temeiul art.157, alin.3, lit.a) din Codul Fiscal,
acestea fiind considerate “echipamente”. Astfel argumentele de
fapt
i de drept prezentante în motivarea cererii, nu sunt de
natur s modifice cele dispuse prin actul contestat.
Drept urmare, se va respinge ca neîntemeiat
contesta ia
formulat
împotriva Procesului verbal de control nr…………………… din
……………………2005
întocmit
de
organele
vamale
din
cadrul
D.R.V.Constan a, pentru drepturile vamale în cuantum total de
……………………… lei.
Pentru considerentele ar tate i în temeiul art. 180
i 186
alin.1 din Codul de procedur fiscal aprobat prin O.G.nr.92/2003
republicat , se
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DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA SRL Constan a împotriva Procesului verbal de
control nr………………… din data de …………………2005, întocmit de
D.R.V.
Constan a, pentru suma total de ………………… lei, reprezentând:
-……………………… lei – T.V.A;
-……………………… lei - penalit i
i dobânzi de întârziere
aferente.
În conformitate cu dispozi iile art.180 alin.2 din Ordonan a
Guvernului nr.92/ 2003 republicat , decizia este definitiv
în
sistemul c ilor administrative de atac
i poate fi atacat
la
Tribunalul Constan a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 .

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

P.F./4ex
25.10.2005
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