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DECIZIA nr. 211/11.06.2010 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

SC X SRL 
inregistrata la DGFP-MB   sub nr. x 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a  Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare  contestatii a fost sesizata de catre Directia Municipiului x pentru Accize si 
Operatiuni Vamale prin adresa nr. x inregistrata la  D.G.F.P.M.B. sub nr. x  , cu privire 
la contestatia formulata de  SC X SRL, cu sediul in Bucuresti, strx, nr. x, sector x. 
 

Obiectul contestatiei, inregistrata la Directia Municipiului x pentru Accize si 
Operatiuni Vamale sub nr. x, il constituie Decizia pentru regularizarea situatiei privind 
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. x emisa in baza procesului 
verbal de control nr. x,  prin care s-au stabilit in sarcina contestatarei  dobanzi 
compensatorii in suma totala de x lei.  
 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 205 alin. (1), art. 207 
alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a)  din Codul de procedura fiscala, republicat, Directia 
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze 
contestatia formulata de  SC X SRL 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 

 
I. SC X SRL contesta Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr. x emisa de  Directia judeteana  pentru 
accize si operatiuni vamale Ilfov in baza procesului verbal de control nr. x prin care s-
au stabilit in sarcina acesteia dobanzi compensatorii in suma totala de x lei, si solicita 
anularea acestora, ca fiind emise cu incalcarea legii pentru urmatoarele motive:  
 Prin procesul verbal de control s-a retinut ca SC X SRL, in calitate de titulara a 
operatiunii de import temporar consemnat prin declaratia vamala de import nr. x, 
datoreaza dobanzi compensatorii in baza art. 519 din Regulamentul (CEE) nr. 2454 cu 
privire la importul de produse consemnat in DVI initiala nr. x destinate utilizatorului din 
contractul de leasing x. Consecintele acestor constatari au fost prezentate in pag. 2 a 
procesului verbal si in Decizia pentru regularizarea situatiei prin care s-a stabilit 
dobanzi compensatroii in suma de x lei, calculate pentru perioada x10.2006-
x.04.2010.  
 Stabilirea obligatiilor de plata a dobanzilor compensatorii, aferente achizitionarii 
de catre utilizatori a bunului introdus in tara de societatea de leasing, in baza unui 
contract de leasing, incheiat de aceasta inainte de aderarea Romaniei la Comunitatea 
Europeana si finalizat dupa aceasta aderare, incalca urmatoarele prevederi legale: 
 - art. 27 alin. (4) din OG nr. 51/1997, care stipuleaza: “În cazul achiziŃionării 
bunurilor introduse în Ńară în condiŃiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat să achite 
taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai 
mică de 20% din valoarea de intrare a bunului”.  Acest text legal nu face referire la 
plata dobanzilor compensatorii; 
 - punctul 3 din anexa la Ordinul nr. 84/2007, emis de vicepresedintele ANAF; 
 Dispozitiile din art. 519 al regulamentului de aplicare a codului vamal 
comunitar, citate in decizie, ca temei legal al stabilirii obligatiilor de plata, nu au 
incidenta in cauza.  
 Masurile tranzitorii in acest domeniu au fost adoptate prin Ordinul MFP nr. 
84/2007 care dispun in mod expres la pct. 3.3 ca nu se datoreaza dobanzi 
compensatorii. 
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 In concluzie, societatea solicita admiterea contestatiei.  
 

II. Prin. Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. x   emise in baza procesului verbal de control nr. x 
Directia Municipiului xti pentru Accize si Operatiuni Vamale a stabilit in sarcina 
societatii dobanzi compensatorii in suma totala de x lei. 

Organele vamale au constatat faptul ca SC X SRL a inregistrat la data de 
x10.2006 declaratia vamala nr. x, in regim de admitere temporara, in baza contractului 
de leasing operational nr. x pentru “echipamente pentru sala fitness”, in baza 
Ordonantei Guvernului nr.51/1997 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

Operatiunea avea termen de incheiere pana la data de x.10.2009. 
 
Avand in vedere faptul ca, in cazul regimurilor vamale de admitere temporara 

care au ca obiect marfuri necomunitare, inclusiv cele achizitionate in baza unor 
contracte de leasing, incepute inainte de aderare si care se incheie dupa aderare se 
datoreaza dobanzi compensatorii, organele vamale au stabilit in sarcina SC X SRL 
dobanzi compensatorii in suma de x lei. 

 
Temeiul de drept invocat de organele vamale in cuprinsul deciziei pentru 

regularizarea situatiei nr. x este art.519 din Regulamentul (CEE) nr.2454/1993. 
  

III. Luand in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constatarile 
organelor vamale, sustinerile contestatarei si prevederile legale pe perioada supusa 
verificarii se retin urmatoarele: 
 

Cauza supusa solutionarii este daca societatea, in calitate de titulara a 
regimului vamal de admitere temporara pentru echipa mente pentru sala fitness 
introduse in tara in baza unui contract de leasing intern, datoreaza dobanzi 
compensatorii la punerea in libera circulatie bunur ilor, in conditiile in care 
acestea sunt de origine necomunitara si in conditii le in care regimul de admitere 
temporara a fost incheiat dupa data aderarii Romani ei la Uniunea Europeana. 

 
In fapt,  societatea a inregistrat declaratia vamala de import nr.                             

Xpentru “echipamente pentru sala fitness” in baza contractului de leasing operational 
nr. x, operatiune vamala incheiata prin depunerea Declaratiei vamale de punere in 
libera circulatie nr. Sx din data de x.04.2010. 

Din declaratia vamala nr. Xrezulta ca aceasta a avut un regim de admitere 
temporara, cod 5300 la rubrica 37 din declaratie . 

 
In drept , odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la data de 

01.01.2007, tara noastra a adoptat prevederile legislatiei europene in domeniul taxelor 
vamale, respectiv Regulamentul CEE nr.2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 
de instituire a Codului Vamal Comunitar si Regulamentul (CEE) 2454/1993 al Comisiei 
din 2 iulie 1993 privind dispozitiile de aplicare a reglementarii (CEE) nr.2913/92 a 
Consiliului de stabilire a Codului vamal comunitar, prevederile acestora fiind de 
imediata aplicare. 

 
In speta sunt incidente prevederile art. 519 din Regulamentul (CEE) nr. 

2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitii de aplicare a reglementarii 
(CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal Comunitar, care 
precizeaza ca: 

"Atunci când se contracteaza o datorie vamala pentr u produse 
compensatoare sau marfuri de import sub regim de pe rfectionare activa sau 
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admitere temporara, dobânda compensatoare se calcul eaza pe baza valorii 
drepturilor de import pentru intervalul de timp res pectiv ” 
coroborate cu prevederile paragrafului 16 din Titlul 4 Uniunea vamala - Regimuri 
vamale din Anexa V din Actul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat 
prin Legea nr.157/2005 partea I, unde se stipuleaza ca: 

“Procedurile care reglementeaza admiterea temporara  stabilite în 
articolele 84 - 90 si 137 - 144 din Regulamentul (C EE) nr. 2913/92 si înarticolele 
496 - 523 si 553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr. 2 454/93 se aplica noilor state 
membre cu respectarea urmatoarelor dispozitii speci ale: 

- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se det ermina pe baza naturii 
marfurilor de import, a încadrarii lor tarifare, a cantitatii, a valorii în vama si a 
originii marfurilor de import la data plasarii lor sub acest regim vamal, iar 
declaratia de plasare a marfurilor sub acest regim vamal a fost acceptata înainte 
de data aderarii, aceste elemente rezulta din legis latia aplicabila în noul stat 
membru interesat înainte de data aderarii; 

- în cazul în care încheierea da nastere unei dator ii vamale, pentru a 
pastra echitatea între titularii autorizatiilor sta biliti în actualele state membre si 
cei stabiliti în noile state membre, se platesc dob ânzi compensatorii la 
drepturile de import datorate în conditiile legisla tiei comunitare de la data 
aderarii.” 

 
Se retine ca, in speta, regimul vamal de admitere temporara are ca obiect si 

bunurile necomunitare, tara de origine fiind China, Taiwan si USA, conform poz. 32 
(articolele 2,3,4,5,6) din declaratie, regim inceput inainte de aderarea Romaniei la UE 
si care se incheie dupa aderare. 

In conformitate cu prevederile citate, in cazul regimului vamal de admitere 
temporara care are ca obiect marfuri necomunitare, inceput inainte de aderare si care 
se incheie dupa aderare, se datoreaza dobanzi compensatorii, in baza art.519 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitii de 
aplicare a reglementarii (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului vamal 
Comunitar, mai sus citat. 
 

In consecinta, organele vamale in mod legal au calculat in sarcina societatii 
contestatoare dobanda compensatorie, contestatia urmand a se respinge ca 
neintemeiata pentru suma de x lei. 

 
Nu se poate retine in solutionarea favorabila a cauzei invocarea de catre 

societatea contestatoare a prevederilor Ordinului nr.84/2007 pentru aprobarea 
masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe 
valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate 
in derulare la data aderarii, avand in vedere art.148 (2) din Constitutia Romaniei care 
precizeaza : 

“ Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor cons titutive ale Uniunii 
Europene, precum si celelalte reglementari comunita re cu character obligatoriu, 
au prioritate fata de dispozitiile contrare din leg ile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare”. 

Deci, in speta sunt incidente prevederile Regulamentului CEE nr.2454/1993 si 
nu cele din actul normativ invocat de catre societatea contestatoare. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art. 

519 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 coroborate cu prevederile Legii 157/2005 
art.216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se: 
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DECIDE 
 

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de SC X SRL impotriva  
Deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. x, emise Directia Municipiului x pentru Accize si Operatiuni 
Vamale, prin care s-au stabilit dobanzi compensatorii in suma de x lei.  
 Prezenta decizie  este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi contestata potrivit legii in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul 
Bucuresti.                   
 
 


