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Târgu Mures, Mures
Tel : 0265 267 870
Fax : 0265 261 093

DECIZIA nr.57/2011/2012
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..../14.01.2011,
[nregistrat` sub nr..../18.01.2011, asupra contesta\iei formulate de S.C. X S.R.L. din
... [mpotriva Deciziilor pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../17.12.2010 ]i nr..../17.12.2010, comunicate la data
de 22.11.2010 potrivit confirmarii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei.
Contesta\ia, [nregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure] sub nr.170/13.01.2011, 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 taxe vamale R.P.T.;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi aferente taxelor vamale R.P.T.;
- ... lei reprezent@nd comision vamal;
... lei reprezent@nd dob@nzi aferente comisionului vamal;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi aferente taxei pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi compensatorii.
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..../13.01.2011 petenta invoc` urmãtoarele:
- obliga\iile fiscale suplimentare au fost stabilite [n baza a dou`
declara\ii vamale prin care s-au derulat dou` opera\iuni vamale de admitere
temporar` a unor bunuri care formau obiectul unor contracte de leasing perfectate cu
S.C. Y S.A.;
- ulterior intr`rii subscrisei [n procedura insolven\ei, care formeaz`
obiectul dosarului nr..../2010 al Tribunalului Comercial Mure], creditoarea S.C. Y
S.A. [n calitate de proprietar al bunurilor, a dispus rezilierea contractelor de leasing;
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- din aceste considerente proprietarului [i incumb` obliga\ia de plat` a
taxelor vamale ]i a TVA-ului aferent bunurilor care au f`cut obiectul unor contracte
de leasing reziliate;
- din punct de vedere al dreptului vamal - cadrul legal care trebuia avut
[n vedere de organele vamale este compus din Regulamentul CEE nr.2913/1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar, respectiv Legea nr.157/2005 pentru ratificarea
Tratatului privind aderarea Rom@niei la Uniunea European`, [n spe\` art.161 din
Regulamentul CEE nr.2913/1992 , respectiv pct.4, alin.(4) din anexa nr.5 la Legea
nr.157/2005;
- autoturismul a fost indigenizat [n baza unui regim vamal anterior
ader`rii la Uniunea European`, iar [nchiderea acestui regim vamal temporar s-a
realizat ulterior ader`rii, astfel [nc@t [n conformitate cu pct.4 alin.(4) din anexa 5 la
Legea nr.157/2005, se impunea ca [nchiderea sa prin export s` se efectueze [n baza
reglement`rii comunitare, care prev`d expres c` la opera\iunile de export a bunurilor
[n spa\iul comunitar nu se poate percepe TVA ]i nici accize;
- potrivit dispozi\iilor art.129 alin.(3) lit.a ]i art.133 alin.(2) lit.G pct.2
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, [n cazul [n care clientul este o persoan`
impozabil` din punct de vedere al TVA, stabilit` [n Comunitate dar nu [n acela]i stat
cu prestatorul, locul tax`rii cu TVA a opera\iunii de leasing este locul [n care este
stabilit clientul;
- potrivit art.150 alin.(1) lit.B din Codul fiscal, [n cazul serviciilor
prev`zute la art.133 alin.(2) lit.G persoana obligat` la plata TVA este beneficiarul,
plata taxei se efectueaz` prin aplicarea tax`rii inverse;
- [ns`, \in@nd cont de faptul c` opera\iunea a inceput anterior datei
ader`rii Rom@niei la Uniunea European`, moment [n care autoturismul care a f`cut
obiectul contractului de leasing a fost plasat [n regim de admitere temporar`, sunt
aplicabile dispozi\iile art.161^1 din Codul fiscal;
- [n cauz`, contractul de leasing a [ncetat anterior [nchiderii regimului
vamal de admitere temporar`, motiv pentru care [nchiderea opera\iunii vamale se
efectueaz` f`r` obliga\ia de plat` a TVA-ului;
- dat fiind faptul c` sumele stabilite de c`tre organele de control, cu titlu
de TVA suplimentar nu sunt justificate nici din punct de vedere faptic, nici din punct
de vedere legal, [n baza principiul "accesorium sequitur principalem" solicit`
exonerarea ]i de la plata obliga\iilor fiscale accesorii, ca fiind nelegale ]i nefondate.
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] [n ceea ce prive]te opera\iunile suspensive ini\iate [n anul
2005 de c`tre S.C. X S.R.L. din ... [n urma c`ruia au fost emise Deciziile pentru
regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../17.12.2010 ]i nr..../17.12.2010, [n baza art.204 alin.(1) ]i alin.(2) din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, pentru
nerespectarea termenului de [ncheiere a opera\iunilor de import temporar, au fost
stabilite obliga\ii de plat` suplimentare [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd
taxe vamale R.P.T. + ... lei reprezent@nd comision vamal + ... lei reprezent@nd tax`
pe valoarea ad`ugat`).
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Pentru neplata la termen a obliga\iilor de plat`, [n temeiul art.119 ]i
art.120 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, [n sarcina petentei au fost
stabilite dob@nzi [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale R.P.T. + ... lei
aferente comisionului vamal + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).
Totodat`, [n baza art.519 alin.(1), alin.(2) ]i alin.(3) din Regulamentul
CEE nr.2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, [n sarcina
petentei au fost stabilite dob@nzi compensatorii [n sum` de ... lei.
C) Av@nd [n vedere constat`rile organului de control, 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, [n baza declara\iilor vamale de import temporar nr.I
.../26.10.2005, respectiv nr.I .../14.11.2005, S.C. X S.R.L. din ... a introdus [n \ar`, [n
regim de admitere temporar` cu exonerare total` de la plata drepturilor de import, 1
buc. "Autospecializat` Basculant`", respectiv 1 buc "Excavator pe ]enile cu
accesorii", termenul limit` acordat de autoritatea vamal` pentru [ncheierea
opera\iunilor, [nscris la rubrica D din declara\ii, fiind data de 28.10.2010, respectiv
11.11.2010.
La controlul vamal ulterior efectuat de organele de specialitate ale
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] [n ceea ce prive]te
opera\iunile suspensive ini\iate [n anul 2005 de c`tre S.C. X S.R.L. s-a constatat c`
societatea nu a respectat termenul de [ncheiere a regimului de admitere temporar`
acordat de autoritatea vamal`, motiv pentru care au fost emise Deciziile pentru
regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../17.12.2010 ]i nr..../17.12.2010, prin care, [n baza art.204 alin.(1) ]i alin.(2) din
Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, fiind
stabilite obliga\ii de plat` suplimentare [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd
taxe vamale R.P.T. + ... lei reprezent@nd comision vamal + ... lei reprezent@nd tax`
pe valoarea ad`ugat`).
Pentru neplata la termen a obliga\iilor de plat`, [n temeiul art.119 ]i
art.120 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, [n sarcina petentei au fost
stabilite dob@nzi [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale R.P.T. + ... lei
aferente comisionului vamal + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).
Totodat`, [n baza art.519 alin.(1), alin.(2) ]i alin.(3) din Regulamentul
CEE nr.2454/1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, [n sarcina
petentei au fost stabilite dob@nzi compensatorii [n sum` de ... lei.
{n drept, potrivit art.1 alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.51/1997
privind operaŃiunile de leasing şi societăŃile de leasing, republicat`, [n vigoare la data
introducerii bunurilor [n cauz` [n \ar`,
"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 utilizator,
la solicitarea acesteia, contra unei plăŃi periodice, denumită rată de leasing, iar la
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sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanŃatorul se obligă să respecte dreptul de
opŃiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori
de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea
bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părŃile convin astfel şi dacă
utilizatorul achită toate obligaŃiile asumate prin contract".
La art.27 alin.(1) din acela]i act normativ, se prevede:
"Bunurile mobile care sunt introduse în Ńară de către utilizatori, persoane
fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăŃi de
leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere
temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaŃia
de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanŃiilor vamale".
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.
Astfel, potrivit punctului 4 alin.(13) din Anexa V la Tratatul privind
aderarea Rom@niei la Uniunea European` ratificat prin Legea nr.157/2005, "
Depozitul temporar şi regimurile vamale menŃionate la articolul 4 alineatul (16)
literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 care au început înainte de
aderare încetează sau se încheie în condiŃiile legislaŃiei comunitare.
În cazul în care încetarea sau încheierea dă naştere unei datorii vamale,
suma drepturilor de import care trebuie plătite este cea în vigoare la data la care a
luat naştere datoria vamală în conformitate cu Tariful Vamal Comun şi suma plătită
este considerată resursă proprie a ComunităŃii.".
Potrivit art.4 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar,
"În sensul prezentului cod, se aplică următoarele definiŃii:[...]
(15) "DestinaŃia vamală a mărfurilor" reprezintă:
(a) plasarea mărfurilor sub un regim vamal;
(b) introducerea lor într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
(c) reexportarea lor de pe teritoriul vamal al ComunităŃii;
(d) distrugerea lor;
(e) abandonarea lor în favoarea bugetului statului;
alin.(16) "Regim vamal" reprezintă:
(f) admiterea temporară;[...]
(17) "DeclaraŃie vamală" reprezintă documentul în care o persoană
indică în forma şi modalitatea prevăzută, dorinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit
regim vamal.".
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La Sec\iunea 3 "Regimuri suspensive ]i regimuri vamale cu impact
economic", lit. A. "Dispozi\ii comune mai multor regimuri", art.84 lit.b) din
Regulamentul CEE 2913/1992 se prevede:
"(b) în cazul în care se utilizeazã expresia „regim vamal cu impact
economic”, se în\elege ca aplicându-se urmãtoarelor regimuri:
[...]
— admitere temporarã; [...]".
Potrivit art.85 ]i art.87 din acela]i act normativ:
"Art.85 Utilizarea oricãrui regim vamal cu impact economic este
condi\ionatã de eliberarea autoriza\iei de cãtre autoritã\ile vamale.
Art.87 (1) Condi\iile în care este utilizat regimul în cauzã sunt
men\ionate în autoriza\ie.
(2) Titularul autoriza\iei este obligat sã în]tiin\eze autoritã\ile
vamale asupra tuturor factorilor care se ivesc dupã acordarea autoriza\iei care
pot influen\a men\inerea sau con\inutul acesteia".
La art.89 din actul normativ anterior men\ionat, se prevede:
"(1) Un regim suspensiv cu impact economic se încheie când se atribuie
o altã destina\ie vamalã admisã fie mãrfurilor plasate în acest regim, fie produselor
compensatoare sau transformate plasate sub acest regim.
(2) Autoritã\ile vamale iau toate mãsurile necesare pentru a reglementa
situa\ia mãrfurilor pentru care nu s-a încheiat un regim în condi\iile prevãzute" .
Se re\ine c`, [n afara caracterului de suspendare a pl`\ii taxelor vamale,
regimurile suspensive au ]i un caracter temporar, autoritatea vamal` stabilind un
termen [n cadrul c`ruia opera\iunea comercial` urmeaz` a se realiza iar regimul
acordat se incheie.
S.C. X S.R.L. a deschis opera\iunile de import temporar nr.I
.../26.10.2005, respectiv nr.I .../14.11.2005, [n baza autoriza\iilor de admitere
temporar` nr..../26.10.2005, respectiv nr..../14.11.2005 emise [n conformitate cu
prevederile art.119 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Rom@niei ]i
art.261 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal aprobat prin Hot`r@rea
Guvernului nr.1114/2001 (acte normative [n vigoare la momentul ini\ierii
opera\iunilor).
Actele de baz` pentru efectuarea opera\iunilor vamale sunt declara\iile
vamale de import temporar nr.I .../26.10.2005, respectiv nr.I .../14.11.2005, potrivit
c`rora termenul limit` pentru [ncheierea regimului suspensiv de admitere temporar`
este data de 28.10.2010, respectiv 11.11.2010.
Art.199 din Regulamentul si Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993
precizeazã cã:
“fãrã a se aduce atingere eventualei aplicãri a dispozi\iilor penale,
depunerea la biroul vamal a unei declara\ii semnate de cãtre declarant sau
reprezentantul acestuia sau a unei declara\ii de tranzit depuse prin intermediul
tehnicilor electronice de prelucrare a datelor angajeazã rãspunderea declarantului sau
a reprezentantului acestuia în conformitate cu dispozi \iile în vigoare, cu privire la:
- corectitudinea informa\iilor înscrise în declara\ie,
- autenticitatea documentelor prezentate ]i
- respectarea tuturor obliga\iilor ce decurg din plasarea respectivelor
mãrfuri sub regimul avut în vedere.”
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Av@nd [n vedere faptul c`, a]a cum este definit`, declaraŃia vamală
reprezintă documentul în care o persoană indică în forma şi modalitatea prevăzută,
dorinŃa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, se re\ine c`, prin [ntocmirea
declara\iilor vamale de import temporar nr.I .../26.10.2005, respectiv nr.I
.../14.11.2005, S.C. X S.R.L. din Tg. Mure], a plasat bunurile care fac obiectul
acestora, [n regim de admitere temporar` cu exonerare total` de la plata drepturilor
de import ]i r`spunde pentru respectarea tuturor obliga\iilor ce decurg din plasarea
respectivelor bunuri sub regimul avut în vedere .
Un regim vamal suspensiv se poate [ncheia prin acordarea unui alt
regim vamal suspensiv sau definitiv de c`tre autoritatea vamal` la solicitarea
titularului.
Astfel, S.C. X S.R.L., societate cu care autoritatea vamalã are
raporturi juridice, avea obliga\ia de a se prezenta la biroul vamal la care are în
eviden\ã opera\iunile de import temporar în vederea încheierii acestora din punct de
vedere vamal.
{n eventualitatea [n care titularul regimului nu depune, la vam`, [n
termenul acordat, documenta\ia pentru [ncheierea regimului vamal suspensiv,
autoritatea vamal` [ncheie din oficiu acest regim lu@nd totodat` m`surile de
recuperare a taxelor vamale datorate bugetului de stat.
Situa\ia economica a petentei, prezentat` [n sus\inerea contesta\iei,
trebuia adus` la cuno]tin\a organelor vamale [n termenul acordat.
{ntruc@t, S.C. X S.R.L. nu a depus la vam` [n termenul acordat
documenta\ia pentru [ncheierea opera\iunilor suspensive ]i nici nu a notificat de
îndatã autoritatea vamalã asupra situa\iei economico financiare despre care face
referire [n contesta\ia formulat`, în mod legal organele de control vamal au procedat
la încheierea din oficiu a regimurilor [n cauz`.
Prin ne[ncheierea regimului de admitere temporar` [n termenul acordat
[n conformitate cu art.204 alin.(1) din Regulamentul nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar, a luat na]tere datoria vamal` la import.
Potrivit art.204 alin.(1) din Regulamentul nr.2913/1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar:
"(1) O datorie vamalã la import ia na]tere prin:
(a) neexecutarea uneia dintre obliga\iile care rezultã, în privin\a
mãrfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporarã sau din
utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate
sau
(b) nerespectarea unei condi\ii care reglementeazã plasarea mãrfurilor
sub regimul respectiv sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import
\inând seama de destina\ia mãrfurilor, în alte cazuri decât cele men\ionate la articolul
203 doar dacã nu se stabile]te cã acele omisiuni nu au un efect semnificativ asupra
utilizãrii corecte a regimului de depozitare temporarã sau a regimului vamal în cauzã.
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
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sau acordarea unei rate reduse sau zero a drepturilor de import Ńinând seama de
destinaŃia mărfurilor nu a fost îndeplinită în fapt.
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."
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".
{n aplicarea acestor prevederi ]i ca urmare a informa\iilor suplimentare
ob\inute [n timpul ]edin\elor organizate de Comisia European`- D.G TAXUD-,
Autoritatea Na\ional` a V`milor, prin adresa nr.44138/06.08.2007, a facut o serie de
preciz`ri referitoare la [ncheierea opera\iunilor suspensive [ncepute [nainte de data
ader`rii, astfel:
"Principiile con\inute [n Anexa V pct.4 din Tratatul de Aderare a
Rom@niei ]i Bulgariei la Uniunea European`, precum ]i cele din documentul D.G
TAXUD nr.1661/2008 stabilesc c` depozitul temporar ]i regimurile vamale
men\ionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE)
nr.2913/92 al Consiliului [ncepute ]i neterminate trebuie s` se [ncheie conform
legislatiei comunitare. [...]
2. Pentru regimurile de perfec\ioare activ` ]i admitere temporar` se
aplic` urmatoarele prevederi:
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a) La punerea [n liber` circula\ie se datoreaz` taxe vamale ]i dob@nzi
compensatorii; TVA se datoreaz` ]i se pl`te]te de titularul opera\iunii conform
art.153 pct.(3) - (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare.
b) Cuantumul datoriei vamale se determin` pe baza naturii m`rfurilor de
import, a clasific`rii lor tarifare (inclusiv nivelul taxei vamale) a valorii [n vam`,
originii ]i cantit`\ii la momentul l`s`rii lor sub regim, conform Actului de Aderare Anexa V 4 Uniunea Vamal`, pct. 15 si 16. [... ]
e) Cursul de schimb valutar pentru transformarea [n lei a valorii [n vam`
a m`rfurilor puse [n liber` circula\ie este cel valabil la data [nregistr`rii declara\iei de
plasare a acestor m`rfuri sub regim. [...]".
Potrivit art. 161^1 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
"ApariŃia oricăruia dintre evenimentele de mai jos la sau după data
aderării se va considera ca import în România:
a) ieşirea bunurilor în România din regimul de admitere temporară în
care au fost plasate înaintea datei aderării în condiŃiile menŃionate la alin. (1), chiar
dacă nu au fost respectate prevederile legale."
La Titlul VI "Taxa pe valoarea adugat`", Capitolul II "Opera\iuni
impozabile" , art.126 alin.(2) din Codul fiscal, se prevede:
"Este, de asemenea, operaŃiune impozabilă şi importul de bunuri
efectuat în România de orice persoană, dacă locul importului este în România,
potrivit art. 132^2".
Potrivit art. 132^2 din acela]i act mormativ:
"(1) Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului
membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul comunitar.
(2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la
care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se află în liberă circulaŃie, sunt
plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situaŃiile la care
se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7, locul importului pentru aceste
bunuri se consideră a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile încetează
să mai fie plasate în astfel de regimuri sau situaŃii.
(3) Atunci când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b), care se
află în liberă circulaŃie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situaŃiile care
le-ar permite, dacă ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), să
beneficieze de unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7
sau sunt sub o procedură de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul
membru pe teritoriul căruia se încheie aceste regimuri sau această procedură".
Av@nd [n vedere cele anterior men\ionate, se re\ine c` [n mod corect
organele vamale au stabilit [n sarcina petentei obliga\ii de plat` suplimentare [n sum`
total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe vamale R.P.T. + ... lei reprezent@nd comision
vamal + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), precum ]i dob@nzi
compensatorii [n sum` de ... lei.
Referitor la sus\inerea petentei potrivit c`reia autoturismul a fost
indigenizat [n baza unui regim vamal anterior ader`rii la Uniunea European`, iar
[nchiderea acestui regim vamal temporar s-a realizat ulterior ader`rii, astfel [nc@t [n
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conformitate cu pct.4 alin.(4) din anexa 5 la Legea nr.157/2005, se impunea ca
[nchiderea s-a prin export s` se efectueze [n baza reglement`rii comunitare, care
prev`d expres c` la opera\iunile de export a bunurilor [n spa\iul comunitar nu se
poate percepe TVA ]i nici accize, [n referatul cu propuneri de solu\ionare a
contesta\iei, [naintat cu adresa nr..../14.01.2011 [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub
nr..../18.01.2011, organele vamale precizeaz` c` "at@ta timp c@t bunurile importate
nu ]i-au schimbat destina\ia, regimul vamal nu a fost schimbat, titularul regimurilor
vamale economice nu dovede]te faptul c` a expediat produsele [ntr-un alt stat
membru, consider`m ne[ntemeiat` ]i nejustificat` contesta\ia formulat` de S.C. X
S.R.L., argumentele petentei nefiind de natur` s` determine neaplicarea dispozi\iilor
legale".
Totodat`, se re\ine c`, [n referatul cu propunerile de solu\ionare anterior
men\ionat, organele vamale precizeaz`: "{n timpul controlului echipa de control a
acordat r`gaz petentului s` aduc` dovezi prin care s` demonstreze c` marfurile
importate [n regim vamal suspensiv au primit o destina\ie vamal` legal` sau au
p`r`sit teritoriul vamal al Comunit`\ii".
{n ceea ce prive]te major`rile de [nt@rziere stabilite prin Deciziile pentru
regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../17.12.2010 ]i nr..../17.12.2010, acestea reprezint` m`sur` accesorie [n raport cu
debitul.
Se re\ine c` 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".
Potrivit art.204 alin.(1) pct.2 din Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar, data na]terii datoriei vamale este data la care
S.C. X S.R.L. avea obliga\ia s` [ncheie regimul de admitere temporar`, respectiv
28.10.2010 ]i 11.11.2010.
Prin urmare, [n mod corect organele vamale au stabilit [n sarcina
petentei obliga\ii fiscale accesorii [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor
vamale R.P.T. + ... lei aferente comisionului vamal + ... lei aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`), calculate de la data de 28.10.2010, respectiv 11.11.2010 ]i p@n` la data de
17.12.2010 - data [ncheierii actelor contestate.
{n contextul considerentelor prezentate ]i av@nd [n vedere prevederile
legale anterior citate, precum ]i faptul c` petenta nu prezint` argumente de natură să
schimbe constatările organelor de control, se va respinge ca ne[ntemeiat` contesta\ia
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formulat` de S.C. X S.R.L. [mpotriva Deciziilor pentru regularizarea situa\iei privind
obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../17.12.2010 ]i
nr..../17.12.2010 .
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
Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. X S.R.L.
[n ceea ce prive]te suma total` de ... lei compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale R.P.T.;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi aferente taxelor vamale R.P.T.;
- ... lei reprezent@nd comision vamal;
... lei reprezent@nd dob@nzi aferente comisionului vamal;
- ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi aferente taxei pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi compensatorii.
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.
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