
      DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR
      PUBLICE  A  JUDE�ULUI

                          

D E C I Z I A  Nr.30/2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  S.C. X S.A,

înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� sub nr. Y

            Prin Sentin�a nr. Y din Y, pronun�at� de Tribunalul  în Dosarul nr. Y, r�mas� irevocabil�
în urma respingerii  de c�tre Curtea de Apel  prin Decizia nr.Y a recursului formulat de D.G.F.P
,  s-a anulat Decizia D.G.F.P.  nr. Y �i s-a declinat competen�a de solu�ionare a celorlalte
contesta�ii formulate de S.C. X  S.A. în favoarea D.G.F.P. .
           Dosarele cauzei au fost transmise de Tribunalul  cu adresa f�r� num�r �i dat� ce a fost înregistrat� la
D.G.F.P.  sub nr. Y.
           D.G.F.P. , prin Adresa nr. Y, a transmis dosarele Direc�iei Regionale Vamale  pentru întocmirea
referatului cu punctul de vedere privind solu�ionarea contesta�iei, referat care a fost transmis de autoritatea
vamal� împreun� cu dosarele prin Adresa nr. Y  D.G.F.P. , care a înregistrat-o sub nr. Y.  
           S.C. X  S.A. formuleaz� Contesta�ia nr. Y  împotriva Deciziei nr. Y a Direc�iei Regionale Vamale ,
prin care i s-au respins ca neîntemeiate Contesta�iile nr. Y �i nr. Y �i men�inerea obliga�iei acesteia la plata
sumei de Y lei, reprezentând Y lei taxe vamale, Y lei accize �i Y lei tax� pe valoarea ad�ugat�, stabilit� de
Biroul Vamal Târguri �i Expozi�ii  prin Actul constatator Y �i de Biroul Vamal Gara de Nord prin Actele
constatatoare nr. Y �i Y din Y (Y lei).
        Pentru stabilirea dac� societatea contestatoare a respectat termenul procedural de 15 zile am solicitat
D.R.V., prin Adresa nr. Y, punctul de vedere referitor la respectarea termenului legal de depunere a
contesta�iei �i documentul cu confirmarea primirii Deciziei nr. Y.
        Direc�ia Regional� Vamal� a comunicat prin Adresa nr. Y, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. Y, c� ,, în
urma cercet�rilor efectuate în arhiva Direc�iei Regionale Vamale nu a fost g�sit nici un document din care s�
reias� cu exactitate data primirii de c�tre S.C. X  S.A.  a deciziei nr din Y. În aceast� situa�ie suntem în
imposibilitate de a ne pronun�a cu privire la respectarea termenului de contestare'', anexând la adres�
borderoul de mesagerii prezentate nr. Y în care este înregistrat� recomandata cu care a fost înaintat�
contestatoarei decizia cu solu�ionarea cauzei.
          În atare situa�ie am apelat la S.C. X S.A., Sucursala , (fost� S.C. X  S.A.) s� ne transmit� data primirii
Deciziei nr. Y �i documentul de depunere a contesta�iei împotriva acestei decizii la oficiul po�tal din .
           Prin faxul din data de Y, S.C. X S.A., Sucursala  a transmis o copie dup� Adresa nr. Y a D.R.V.
Bucure�ti, prin care i-a fost înaintat� Decizia nr. Y, care a fost înregistrat� la intrare în unitate sub nr. Y.
           De asemenea, s-a comunicat c� nu a fost g�sit documentul eliberat de oficiul po�tal pentru contesta�ia
înaintat� D.R.V.
           Având în vedere c� Decizia nr. Y a fost înaintat� cu Adresa nr. Y (conform Borderou de mesagerii
prezentate nr. Y) �i aceasta a fost înregistrat� la  S.C. X  S.A sub nr. Y, iar Contesta�ia nr. Y a S.C. X  S.A. a
fost înregistrat� la D.R.V. Bucure�ti sub nr. Y, rezult� c� durata coresponden�ei transmis� prin po�t� între  �i
X este de 4 zile.
           Logic, se re�ine c� data la care a fost prezentat la oficiul po�tal plicul cu contesta�ia înaintat� autorit��ii
vamale din a fost Y �i astfel contesta�ia formulat� se încadreaz� în termenul de 15 zile prev�zut de art. 4 alin.
(1) din O.U.G. nr. 13/2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de
control sau impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor Publice.
           Procedura fiind îndeplinit�, s-a trecut la analiza pe fond a contesta�iei.
           A.  În contesta�ia formulat� autoarea sus�ine c� ,, Decizia nr. 5 din Y a Directorului Direc�iei
Regionale Vamale este netemeinic� �i nelegal� datorit� urm�toarelor elemente:



În fapt,  subscrisa a importat bunuri în vederea func�ion�rii �i derul�rii X (,, ABI ''), bunuri ce au fost
introduse în capitalul social ca urmare a oper�rii subroga�iei reale, în baza Actului adi�ional autentificat cu nr.
Y modificând actul constitutiv al societ��ii, înregistrat  la Oficiul Registrului Comer�ului  sub nr. Y, în baza
Certificatului de Investitor seria D nr. Y din Y �i a liberului de vam� acordat de organele birourilor vamale
,,Gara de Nord'' �i ,,Târguri �i Expozi�ii'' �i cu ocazia acestor importuri a beneficiat de facilit��ile vamale
prev�zute în art. 6 din O.U.G. 31/1997.''

În drept, în sus�inerea contesta�iei autoarea aduce urm�toarele argumente:
- Consider� gre�it� sus�inerea din Decizia nr. Y c� legea aplicabil� în cauz� este O.U.G. nr. 92/1997 �i

nu O.U.G. nr. 31/1997, avându-se în vedere prevederile articolelor 15 �i 15.1 din O.U.G. nr. 92/1997 �i c�
opera�iunea schimb�rii structurii capitalului social al societ��ii contestatoare prin subroga�ie real� a fost
ini�iat� în adunarea general� a ac�ionarilor din data de Y �i materializat� în Actul adi�ional autentificat sub nr.
3375/03.11.1997 �i înregistrat la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. Y, fiind �i autorizat� de c�tre Agen�ia
Român� de Dezvoltare  prin Adresa nr. Y.
            - Consider� pozi�ia organului vamal exprimat� în decizia amintit� cu referire la aportul în natur� la
capitalul social al unei societ��i comerciale ,, o limitare nejustificat� �i nelegal� a libert��ii de decizie a
asocia�ilor.''
         Precizeaz� c� ,, nici un text de lege nu interzice ca asocia�ii unei societ��i comerciale s� decid� în cadrul
adun�rii generale modificarea structurii capitalului social prin subroga�ie real�, adic� prin înlocuirea în cadrul
capitalului social a unei sume de bani cu bunurile dobândite, capitalul social r�mânând neschimbat în valori
absolute- respectându-se astfel �i drepturile creditorilor.''
          Contestatoarea face precizarea c� ,, dac� ar fi incidente prevederile OUG  92/1997 (.........)
atunci subscrisa ar fi beneficiat de facilit��ile vamale în baza art. 13 lit. b) coroborat cu art. 2 lit. a) �i c) din
aceea�i OUG 92/1997.''
         Societatea contestatoare concluzioneaz� c� ,, pentru a beneficia de facilit��ile vamale ipoteza nu
presupune neap�rat dou� persoane distincte, ci �i una singur� care se folose�te de subroga�ia real� pentru a-�i
schimba structura capitalului social coroborat cu prevederile art. 22 alin. 2 din OUG 31/1997 �i cu
autorizarea opera�iunii de c�tre ARD.''
         În ceea ce prive�te art. 22 alin. 2 din OUG nr. 31/1997, aceasta este analizat� în contesta�ie sub dou�
aspecte:
        1. Aplicarea lui  ,,în situa�ia în care bunurile achizi�ionate, pentru a beneficia de facilit��ile vamale,
trebuie s� fie constituite ca aport în natur� la capitalul social.''
         2. Aplicarea lui ,, în situa�ia în care bunurile achizi�ionate, conform cu cerin�ele reglement�rii enun�ate,
vor beneficia de facilit��i prin simpla îndeplinire a condi�iilor cerute de numitul articol, f�r� a fi necesar ca
acestea s� fie constituite ca aport în natur�.''
          În contesta�ia formulat� autoarea sus�ine c� ,, Din coroborarea titlului capitolului 2 (Regimul
investi�iilor directe de capital str�in) cu art. 22 alin. 2 din OUG nr. 31/1997 rezult� c� prevederea legal�
privind aportul în natur� cuprins� în art. 6 alin. 1 din OUG 31/1997 reprezint� norma general� care prive�te
aportul în natur� al investitorilor str�ini, persoane juridice str�ine, pentru care ace�tia din urm� sunt scuti�i de
la plata taxelor vamale'', dar ,,de acelea�i facilit��i beneficiaz� în baza art. 22 alin. 2 - norma special� - �i
societ��ile comerciale, persoane juridice române, ce îndeplinesc anumite condi�ii.''
        Societatea comercial� nu este de acord cu preten�ia organului de control vamal c� nu a dus la
îndeplinirea întocmai dispozi�iile Actului adi�ional nr. Y, înregistrat la Registrul Comer�ului  sub nr. Y,
referitor la modificarea structurii aportului investitorului str�in la capitalul social, ar�tând c� în realitate
acesta ,, prevede modificarea structurii capitalului social al societ��ii prin subroga�ie real�, adic� prin
înlocuirea unei p�r�i din aportul în numerar cu aport în natur� în cadrul capitalului social.''
         În cazul s�u contestatoarea precizeaz� c� ,, a cump�rat bunurile �i acestea au intrat direct în patrimoniul
ei, respectiv în capitalul social al societ��ii, tocmai pentru a duce la îndeplinire prevederile numitului act
adi�ional''
        De asemenea, mai precizeaz� c� ,, Bunurile achizi�ionate nu constituie aport al ac�ionarului X la
majorarea capitalului social, pentru c� aceasta v�rsase deja integral, sub forma aportului în numerar,
contravaloarea noilor ac�iuni emise de S.C. X  S.A. ci, aceste bunuri reprezint� expresia subroga�iei reale: din



capitalul social ies pl��ile la extern �i sunt automat înlocuite cu bunurile ce constituie aportul în natur�,
modificându-se astfel structura capitalului social, conform hot�rârii AGA �i actului adi�ional.''
          În motivarea contesta�iei autoarea prezint� �i Certificatul de investitor Seria D nr. Y din Y emis de
c�tre Agen�ia Român� de Dezvoltare prin care i se dreptul de a beneficia de facilit��ile vamale prev�zute de
art. 6 �i 7 din OUG nr. 31/1997.
           B. Prin Decizia nr. Y, Direc�ia Regional� Vamal� a respins contesta�iile depuse de c�tre S.C. X  S.A.
�i înregistrate cu nr. Y �i nr. Y ca neîntemeiate.
          În motivarea deciziei se re�ine faptul c� la data efectu�rii importurilor O.U.G. nr. 31/1997 nu mai erau
în vigoare, fiind abrogat� expres prin art. 18 din O.U.G. nr. 92/1997. Ca urmare, legea aplicabil� importurilor
efectuate prin birourile vamale Târguri �i Expozi�ii cu DVI nr. Y �i Gara de Nord cu DVI nr. Y �i nr. DVI  nr.
Y de c�tre S.C. X  S.A. este O.UG. nr. 92/1997.
          Se arat� c�: ,, Având în vedere prevederile art. 13 lit. a) din OUG  92/1997, beneficiaz� de exceptare de
la plata taxelor vamale �i a TVA investitorii care import� bunuri ce constituie aport în natur� la capitalul
social al unei societ��i comerciale (...)''
         În decizie se precizeaz� c�: ,,Actul de aport la capitalul social al unei societ��i comerciale presupune un
transfer de proprietate din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice (investitor) în patrimoniul societ��ii
comerciale (beneficiarul investi�iei). În consecin��, pentru a beneficia de exceptare de taxe vamale pentru
importul bunurilor, investitorul trebuie s� fac� dovada transferului de proprietate a acestor bunuri c�tre
societatea care î�i majoreaz� capitalul social. Ipoteza presupune deci dou� persoane distincte : investitorul
(cel care cump�r� �i import� bunurile) �i beneficiarul investi�iei (societatea care î�i majoreaz� capitalul social
cu bunurile importate de investitor în regim de scutire).
          Organul de solu�ionare stabile�te în decizia emis� c� : ,,În spe�� se observ� c� aceast� deosebire între
investitor �i beneficiarul investi�iei nu exist�, societatea X  S.A., fiind în acela�i timp atât investitor, cât �i
beneficiar al investi�iei în condi�iile în care societatea este cea care a achizi�ionat bunurile de la furnizorii
externi.''
           În final concluzioneaz� c� : ,,Actele constatatoare încheiate de autoritatea vam�l� sunt întemeiate,
societatea fiind obligat� s� achite taxele vamale �i TVA pentru importurile în spe��, deoarece nu îndeplinea
condi�iile prev�zute de lege pentru a beneficia de facilit��i vamale.''
           C. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i având în vedere motiva�ia societ��ii
contestatoare, constat�rile organului de control vamal �i reglement�rile legale în vigoare în perioada
verificat�, se re�in urm�toarele:
          S.C. X  S.A. este înmatriculat� în Registrul comer�ului sub nr. Y �i are Codul fiscal Y.
         La data de Y, în baza Sentin�ei civile nr. Y prin care s-a autorizat modificarea statutului �i contractului
societ��ii comerciale conform Actelor adi�ionale autentificate sub nr. Y �i nr. Y, se înregistreaz� investi�ia
str�in� la Registrul Comer�ului  sub nr. Y, prin care firma X majoreaz� capitalul social al S.C. X  S.A.  cu
suma de Y DM echivalentul a Y USD.
         În adunarea general� extraordinar� a ac�ionarilor a S.C. X  S.A. din data de Y s-a hot�rât schimbarea
structurii capitalului social, prin subroga�ie real� a sumei de Y DM din capitalul str�in subscris prin aport în
natur� în aceea�i valoare, constând din bunuri cuprinse în lista investi�iilor pentru anul 1997.
         În baza acestei hot�râri �i a Actului adi�ional autentificat sub nr. Y, S.C. X  S.A. formuleaz� Cerere de
înscriere men�iuni înregistrat� la Registrul Comer�ului  sub nr. Y, prin care se modific� structura capitalului
social, respectiv cota de participa�ie a investitorului str�in de Y DM  se transform� prin subroga�ie real� în
aport în numerar în valoare de Y DM �i aport în natur� în valoare de Y DM.
          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� pentru bunurile importate de societatea comercial� contestatoare,
în vederea modific�rii structurii capitalului social prin subroga�ie real� cu o parte din aportul în valut�
convertibil� depus de firma austriac� pentru cump�rarea noilor ac�iuni, titularul opera�iunilor de import putea
beneficia de facilit��ile prev�zute de art. 6 alin. 1 din OU.G. nr. 31/1997, în condi�iile în care S.C. X S.A. a
achizi�ionat bunurile respective de la firme str�ine �i le-a achitat din fonduri proprii, fiind înscris� la
cump�r�tor în facturile externe.
        În fapt, S.C. X  S.A, societate comercial� cu capital str�in, a efectuat prin Birourile Vamale Gara de
Nord �i Târguri �i Expozi�ii, opera�iuni vamale de import care au avut ca obiect instala�ii �i echipamente



necesare efectu�rii �i derul�rii investi�iei str�ine, opera�iuni ce au fost materializate în Declara�iile vamale de
import definitiv nr. Y nr. Y din Y �i, respectiv, nr. Y
       Cu ocazia îndeplinirii formalit��ilor vamale, S.C. X  S.A. a solicitat autorit��ii vamale acordarea
facilit��ilor vamale prev�zute de art. 6, alin. 1 din , O.U.G. nr. 31/1997 privind regimul investi�iilor str�ine în
România, depunând în acest sens, al�turat declara�iei vamale de import definitiv, actele constitutive ale
societ��ii, facturile emise de c�tre vânz�torul m�rfurilor care au f�cut obiectul importurilor, declara�iile de
valoare în vam�, certificatul de înmatriculare al firmei, precum �i declara�ia pe propria r�spundere privind
aplicarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 31/1997.
       Dup� efectuarea controlului fizic �i documentar autoritatea vamal� a aprobat încheierea formalit��ilor de
v�muire în regim de scutire de la plata taxelor vamale, acordând liberul de vam�.
       În contesta�ia formulat� autoarea nu este de acord cu sus�inerea f�cut� de organul vamal în Decizia nr. Y
precum c� ,, la data efectu�rii importurilor O.U.G. nr. 31/1997 nu mai era în vigoare, fiind abrogat� expres
prin art. 18 din O.U.G. nr. 92/1997'', �i deci ,, prin urmare, legea aplicabil� importurilor efectuate prin
birourile vamale Târguri �i Expozi�ii cu DVI nr. Y �i Gara de Nord cu DVI nr. Y �i DVI nr. Y de c�tre S.C. X
S.A. este O.U.G. nr. 92/1997.''
        În sus�inerea contesta�iei autoarea se prevaleaz� de art. 15 din O.U.G. nr. 92/1997 privind stimularea
investi�iilor directe, care precizeaz� c� : ,,Facilit��ile în derulare, stabilite (....), �i conform Ordonan�ei de
urgen�� a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investi�iilor str�ine în România sunt men�inute pân� la
expirarea termenelor pentru care au fost acordate.''
        Societatea contestatoare nu se încadreaz� în aceast� prevedere legal� întrucât facilit��ile prev�zute la art.
6 alin. (1) din aceast� ordonan�� de urgen�� i s-au acordat în momentul înregistr�rii declara�iilor vamale de
import cu utilajele �i instala�iile importate la birourile vamale, �i nu pe o perioad� de derulare stabilit� în ani.
         �i Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României prevede la alineatul (1) al art. 67 c� : ,,Taxele
vamale aplicabile sunt cele prev�zute la data înregistr�rii declara�iei vamale de import.'' De asemenea alin.
(2) al acestui articol precizeaz� faptul c� : ,,În situa�ia în care, ulterior înregistr�rii, în timpul efectu�rii
procedurii de v�muire, pân� la acordarea liberului de vam�, intervin taxe vamale preferen�iale, titularul
opera�iunii comerciale sau reprezentantul acestuia va solicita autorit��ii vamale aplicarea taxei vamale
corespunz�toare regimului preferen�ial.''
        În drept, O.U.G. nr. 92/1997 1997 privind stimularea investi�iilor directe prevede la articolul 18 c�: ,,La
data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de urgen�� se abrog� art. 1 - 10 �i art. 16 - 33 din Ordonan�a de
urgen�� a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investi�iilor str�ine în România, (....).''
         Având în vedere c� declara�iile vamale de import ale S.C. X  S.A. au fost înregistrate la organele
vamale în datele de 5 februarie �i 5 august ale anului 1998, taxele vamale preferen�iale aplicabile importurilor
în cauz� sunt cele prev�zuta de O.U.G. nr. 92/1997, care a intrat în vigoare cu data  de 30 decembrie 1997,
când a fost publicat în Monitorul Oficial.
         În consecin�� se re�ine c� sus�inerile societ��ii contestatoare nu sunt întemeiate, organul vamal a stabilit
legal facilit��ile aplicabile importurilor în cauz�.
         Ca atare, la analiza pe fond a contesta�iei privind legalitatea ob�inerii de c�tre societatea contestatoare a
facilit��ilor vamale �i fiscale în cauz� se au în vedere prevederile O.U.G. nr. 92/1997 privind stimularea
investi�iilor directe.
          Conform art. 13 din O.U.G. nr. 92/1997 ,, investitorii beneficiaz� de urm�toarele facilit��i:
     a) importul de bunuri mobile corporale sau/�i necorporale, care constituie aport în natur� la capitalul
social al unei societ��i comerciale (.....), necesar� pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la
plata taxelor vamale �i de la plata pe valoarea ad�ugat�;''
          Aceea�i ordonan�� de urgen�� precizeaz� la art. 2 c�: ,,În în�elesul prezentei ordonan�e de urgen��
termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii:
        a) investi�ie direct� - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre
formele juridice prev�zute de lege, dobândirea de ac�iuni sau de p�r�i sociale ale unei societ��i comerciale, cu
excep�ia investi�iilor de portofoliu, precum �i înfiin�area ori extinderea în România a unei sucursale de c�tre o
societate comercial� str�in�, prin:
       - aport financiar, în moned� na�ional� sau în valut� convertibil�;



       - aport în natur� de bunuri imobile sau/�i bunuri mobile, corporale �i necorporale;
       - participarea la cre�terea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finan�are;
       c) investitor - persoan� fizic� sau juridic�, rezident� sau nerezident�, cu domiciliul sau cu sediul
permanent în România, în oricare din modalit��ile prev�zute la lit. a) �i b);''
       Prevederile art. 13 lit. a) din aceast� ordonan�� de urgen�� stabilesc clar c� beneficiaz� de exceptare de la
plata taxelor vamale �i a taxei pe valoarea ad�ugate investitorii care import� bunuri ce constituie aport în
natur� la capitalul social al unei societ��i comerciale.
       Actul de aport la capitalul social al unei societ��i comerciale presupune un transfer de proprietate din
patrimoniul unei persoane fizice sau juridice (investitor) în patrimoniul societ��ii comerciale (beneficiarul
investi�iei). În consecin��, pentru a beneficia de exceptare de taxe vamale pentru importul bunurilor,
investitorul trebuie s� fac� dovada transferului de proprietate a acestor bunuri c�tre societatea care î�i
majoreaz� capitalul social.
       Ipoteza presupune dou� persoane distincte: investitorul (cel care cump�r� �i import� bunurile) �i
beneficiarul investi�iei (societatea care î�i majoreaz� capitalul social cu bunurile importate de investitor în
regim de scutire)
        În cauza supus� solu�ion�rii se observ� c� aceast� deosebire între investitor �i beneficiarul investi�iei nu
exist�, societatea X  S.A. fiind în acela�i timp atât investitor cât �i beneficiar al investi�iei, în condi�iile în
care societatea comercial� este cea care a achizi�ionat bunurile de la furnizorii externi.
       Importul bunurilor f�cut de S.C. X S.A.  nu poate constitui aport în natur� la  capitalul s�u social prin
subroga�ie real� (înlocuire) a unei p�r�i echivalent� din aportul depus în valut� convertibil� (YDM) a
investitorului str�in care a participat la majorarea capitalului social al acestei societ��i prin cump�rarea
ac�iunilor noi emise de aceasta.
         Schimbarea structurii aportului investitorului str�in este numai formal�, întrucât a fost eviden�iat�
numai în Actul adi�ional autentificat sub nr. Y �i în Cerea de înscriere de men�iuni înregistrat� la Registrul
Comer�ului  sub  nr. Y, în baza listei de investi�ii a societ��ii comerciale pe anul 1997, anex� la actul
adi�ional, �i nu pe baza facturilor externe ale exportatorilor.
         Ca urmare a modific�rii structurii aportului la capitalul social, investitorul str�in (Austrian Breweries
Interna�ional GmbH din Austria) avea obliga�ia de a aduce aportul în natur� constând în bunurile
amortizabile din lista de investi�ii, prin achizi�ionare din banii s�i.
         Bunurile trecute ca aport în natur� la capitalul social al S.C. X  S.A. nu au fost aduse de c�tre
investitorul str�in, ci au fost achizi�ionate de societatea contestatoare din fondurile proprii, a�a cum rezult�
din facturile prezentate în vam�, care au înscris drept cump�r�tor al bunurilor importate pe S.C. X  S.A.
         Concret, investitorul str�in nu apare în eviden�a contabil� a S.C. X  S.A. cu aportul în natur� declarat la
Registrul Comer�ului .
         Cu prilejul intr�rii în patrimoniul societ��ii comerciale a bunurilor importate, în notele contabile
întocmite cu aceast� ocazie s-a f�cut înregistrarea contabil� 212 ,,Mijloace fixe'' = 404
,,Furnizori externi'', iar pentru plata furnizorului extern prin dispozi�ia de plat� valutar� extern� s-a f�cut
înregistrarea contabil� 404 ,,Furnizori externi'' = 5124 ,,Conturi la b�nci în devize''
         În realitate, investitorul str�in, a�a cum rezult� din Avizele de credit nr. Y, nr. Y, nr. Y, nr. Y, nr. Y �i
nr. Y, a v�rsat integral în numerar aportul la capitalul social subscris în cuantum de Y DM, iar achizi�iile de
bunuri au fost f�cute de S.C. X  S.A. , neputînd fi vorba, în consecin��, de o subroga�ie real� (condi�ia ca
valoarea ie�it� din patrimoniu s� fie înlocuit� cu o alt� valoare, nu a fost îndeplinit� în acest caz, atâta timp
cât în locul sumei de Y DM, ie�it� din patrimoniu, a fost luat nu de o alt� valoare, respectiv bunurile înscrise
în lista anex� la actul adi�ional, ci de obliga�ii de plat� la extern.)
         În drept, art. 13 din O.U.G. nr. 92/1997 reglementeaz� facilit��ile vamale �i fiscale de care beneficiaz�
investi�iile directe, �i anume:
    '' a) importul de bunuri mobile, corporale sau/�i necorporale, care constituie aport în natur� la capitalul
social al unei societ��i comerciale sau reprezint� contribu�ia la o asocia�ie în participa�iune ori la o asocia�ie
familial�, necesare pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale �i de la
plata taxelor pe valoarea ad�ugat�;''



         În ceea ce prive�te cauza analizat�, bunurile care au f�cut obiectul importurilor definitive ale S.C. X
S.A.  nu îndeplineau condi�ia prev�zut� de art. 13 lit. a) din O.U.G. nr. 92/1997, în sensul c� nu s-au
constituit ca aport în natur� la capitalul social al societ��ii contestatoare, deci nu puteau beneficia de regimul
de exceptare de la plata taxelor vamale �i de la plata taxelor pe valoarea ad�ugat�.
         În consecin��, se re�ine c� în mod legal autoritatea vamal� a dispus m�sura recuper�rii prejudiciului
produs bugetului de stat, ca urmare a nepl��ii drepturilor vamale, prin întocmirea �i comunicarea Actelor
constatatoare nr. Y, nr. Y SI Y, urmând s� se  resping� contesta�ia formulat� de S.C. X  S.A., ca
neîntemeiat�.
         În contesta�ia formulat� autoarea sus�ine c� beneficiaz� de facilit��ile acordate de art. 6 din O.U.G. nr.
31/1997 privind regimul investi�iilor str�ine pentru bunurile importate, conform prevederilor art. 22 alin. (2)
din aceast� ordonan�� de urgen��.
        Astfel, în spe��, art. 6 din O.U.G. nr. 31/1997 stabile�te c�: ,, ma�inile, utilajele, instala�iile,
echipamentele industriale, mijloacele de transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se import� în
vederea efectu�rii �i derul�rii investi�iei, constituite ca aport în natur� la capitalul social sau achizi�ionate ca
urmare a unei linii de finan�are deschise �i garantate de investitorul str�in în favoarea societ��ii comerciale,
persoan� juridic� român�, în vederea func�ion�rii �i derul�rii investi�iei în România, �i/sau
filialelor/sucursalelor acesteia, beneficiaz� de scutire de la plata taxelor vamale.''  Din interpretarea literar� a
acestui text rezult� c�, pentru a beneficia de scutire de la plata taxelor vamale, trebuie îndeplinite urm�toarele
condi�ii:
       - importul s� aib� ca obiect ma�inile, utilajele, instala�iile, echipamentele industriale, mijloacele de
transport, know-how, alte bunuri amortizabile;
     - bunurile s� fie constituite ca aport în natur� la capitalul social sau achizi�ionate ca urmare a unei linii
de finan�are deschise �i garantate de investitorul str�in în favoarea societ��ii comerciale, persoan� juridic�
român�;
     - bunurile importate s� fie necesare efectu�rii �i derul�rii investi�iei din România, �i/sau
filialelor/sucursalelor acesteia.
         Din analiza opera�iunilor vamale desf��urate de S.C. X  S.A.  pentru derularea investi�iei str�ine a
rezultat c� nu s-au îndeplinit aceste condi�ii, deoarece:
        - Bunurile care au f�cut obiectul opera�iunilor vamale de import definitiv nu au fost aduse ca aport în
natur� la capitalul social al S.C. X  S.A. de c�tre investitorul str�in, ci au fost achizi�ionate de c�tre societatea
contestatoare din fondurile proprii.
        Astfel, a�a cum rezult� din facturile prezentate în vam�, calitatea de cump�r�tor al bunurilor importate o
are S.C. X  S.A. , plata la extern fiind f�cut� de aceasta prin Dispozi�ia de plat� valutar� extern� nr. Y. De
asemenea, din înregistr�rile contabile f�cute cu prilejul intr�rii în patrimoniu a bunurilor importate, în notele
contabile întocmite cu aceast� ocazie s-au f�cut înregistr�rile contabile: 212 ,,Mijloace fixe'' = 404 ,,Furnizori
externi'' pentru înregistrarea bunurilor amortizabile, �i 404 ,,Furnizori externi'' = 5124 ,,Conturi la b�nci în
devize'' pentru achitarea furnizorului extern.
         În cazul în care bunurile importate ar fi fost aduse de investitorul str�in ca aport la capitalul social,
obliga�ia de plat� la extern ar fi revenit acestuia, iar în facturile furnizorului extern la rubrica cump�r�torului
ar fi fost înserat� denumirea investitorului str�in (Austrian Breweries Interna�ional GmbH din Austria)  De
asemenea, în notele contabile nu ar mai fi fost necesar� indicarea conturilor 404 �i 5124, ci ar fi fost folosit
contul 456 ,,Decont�ri cu asocia�ii privind capitalul''prin care se înregistreaz� aportul în natur� sau în
numerar al investitorului.
         - S.C. X  S.A. nu a respectat �i nu a dus la îndeplinire întocmai dispozi�iile Actului adi�ional autentificat
sub nr. Y �i în Cerea de înscriere de men�iuni înregistrat� la Registrul Comer�ului  sub  nr. Y referitor la
modificarea structurii capitalului social, ca urmare a schimb�rii structurii aportului investitorului str�in de Y
DM, în sensul c� suma de Y DM se transform� prin subroga�ie real� din aport în numerar în aport în natur�,
constituit din bunurile cuprinse în anexa de la act
         Conform acestor men�iuni investitorul str�in avea obliga�ia s� achizi�ioneze cu banii s�i bunurile în
valoare de Y DM ca aport al s�u în natur� la capitalul social.  În realitate investitorul str�in, a�a cum rezult�
din Avizele de credit nr. Y, nr. Y, nr. Y, nr. Y, nr. Y �i nr. Y, a v�rsat integral în numerar aportul la capitalul



social subscris în cuantum de Y DM, iar achizi�iile de bunuri au fost f�cute de S.C. X  S.A. , neputând fi
vorba, în consecin��, de o subroga�ie real� (condi�ia ca valoarea ie�it� din patrimoniu s� fie înlocuit� cu o alt�
valoare, nu a fost îndeplinit� în acest caz, atâta timp cât în locul sumei de Y DM, ie�it� din patrimoniu, a fost
luat nu de o alt� valoare, respectiv bunurile înscrise în lista anex� la actul adi�ional, ci de obliga�ii de plat� la
extern.)
 .        În contesta�ie se precizeaz� c� de facilit��ile vamale prev�zute de art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 31/1997
beneficiaz� �i S.C. X  S.A. în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din aceea�i ordonan�� de urgen��.
În acest sens facem precizarea c� aceste dispozi�ii nu stabilesc un regim tarifar vamal preferen�ial pentru
societ��ile comerciale, persoane juridice române, separat de regimul tarifar vamal preferen�ial prev�zut de art.
6 din acela�i act normativ, ci este explicitarea condi�iilor pe care acestea trebuie s� le îndeplineasc� pentru a
beneficia de respectivele facilit��i vamale în cazul particip�rii cu aport la capitalul social al unei societ��i
comerciale asemenea investitorilor str�ini.
          Mai preciz�m c� S.C. X  S.A., la data îndeplinirii formalit��ilor de v�muire, a solicitat prin declara�ia
pe propria r�spundere acordarea facilit��ilor prev�zute de art. 6 din Legea nr. 57/1993 (corect este pct. 6 din
aceast� lege, care a modificat facilit��ile prev�zute de art. 12 din Legea nr. 35/1991 privind regimul
investi�iilor str�ine.), �i nu pe baza art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 31/1997 pe care-l invoc� în sus�inerea
contesta�iei.

Aportul în numerar, fiind v�rsat integral în numerar, a intrat în proprietatea �i patrimoniul societ��ii
comerciale, iar bunurile importate, chiar dac� ar fi fost achizi�ionate din aceast� sum�, nu pot fi calificate
drept aport în natur� al investitorului str�in, care nu mai putea dispune liber de aceast� sum�. Astfel, capitalul
investitorului str�in apare în documentele depuse de societatea comercial� la registrul comer�ului ca aport în
natur� �i aport în numerar, iar în realitate acesta a fost v�rsat în întregime în numerar (m�rci germane).
          În concluzie, se re�ine c� S.C. X  S.A.  a beneficiat nejustificat  de facilit��ile stabilite de art. 6 alin. (1)
din O.U.G. nr. 31/1997 �i c� organele vamale au dispus legal m�sura anul�rii acestor facilit��i �i întocmirea
actelor constatatoare pentru calcularea drepturilor vamale datorate de societatea contestatoare bugetului de
stat, urmând s� se resping� contesta�ia, �i în acest caz, ca neîntemeiat�.
           În consecin��, referitor la bunurile în cauz� importate de societate, acestea nu aveau dreptul la data
îndeplinirii formalit��ilor vamale de import definitiv s� beneficieze de facilit��ile acordate, atât de art. 6
alin.(1) din O.U.G. nr. 31/1997 cât �i de art. 13 lit. a) din O.U.G. nr. 92/1997, fapt pentru care se va respinge,
ca neîntemeiat�, contesta�ia formulat� de S.C. X  S.A. (devenit� ulterior S.C. X S.A. .)

Având în vedere motivele de fapt �i de drept invocate în decizie, în conformitate cu prevederile art.
185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se

                                                  D  E  C  I  D  E

Respingerea contesta�iei formulat� de SC X  S.A. (devenit� ulterior SC X SA) .
                                                            *
                                                      *         *
Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul .
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