MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
A JUDE ULUI .......

DECIZIA NR. 23
din 13.03.2008
privind solu ionarea contesta iei formulat
de S.C. .......S.R.L. .......,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului ....... sub nr. .......din 19.02.2008
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ....... a
fost sesizat de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale .......
din cadrul Direc iei Regionale pentru Accize i Opera iuni Vamale .......prin
adresa nr. .......din 18.02.2008, înregistrat la Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului ....... sub nr. .......din 19.02.2008, cu privire la contesta ia
formulat de S.C. .......S.R.L. din localitatea ........
S.C. .......S.R.L. contest Declara ia vamal de punere în
liber circula ie nr. .......31.01.2008, privind suma total de .......lei,
reprezentând:
- .......lei TVA;
- ....... lei amenzi.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 207 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute la
art.205 i 209 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului ....... este învestit s se pronun e asupra contesta iei.
I. S.C. .......S.R.L. contest Declara ia vamal de punere în
liber circula ie nr. .......31.01.2008 pe motiv c a fost obligat s pl teasc
taxa pe valoarea ad ugat în sum de ....... lei, avându-se în vedere valoarea
total de intrare a ma inii de .......euro i nu valoarea rezidual de .......euro,
ceea ce ar fi însemnat s pl teasc doar suma de .......lei, înc lcându-se
dispozi iile art. 27 pct. 4 din O.G. nr. 51/1997.
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Societatea sus ine c aprobarea de la firma de leasing pentru
modificarea ma inii i-a parvenit pe data de 14.01.2008 i a depus acest act la
vam .
Totodat , precizeaz c potrivit art. 27 pct. 5 din O.G. nr.
51/1997, „termenul în cadrul c ruia bunurile urmeaz s fie restituite sau s
primeasc o nou destina ie vamal este cel convenit între p r i prin
contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii
în ar a bunului”, iar ma ina a fost introdus în ar în februarie 2006.
II. Prin Declara ia vamal de punere în liber circula ie
nr. .......31.01.2008, prin care a fost încheiat regimul de admitere temporar
cu exonerare de la plata drepturilor de import acordat de Biroul vamal .......
cu Declara ia vamal nr. ......./10.02.2006, s-a stabilit c pentru microbuzul
marca ......., serie asiu ......., societatea .......S.R.L. datoreaz o tax pe
valoarea ad ugat în sum de ....... lei, din care societatea contest suma de
.......lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei
i având în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în
vigoare pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele :
Referitor la suma de .......lei, Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului ....... este învestit s se pronun e dac
taxa pe valoarea ad ugat aferente mijlocului de transport se stabile te
pe baza valorii totale de intrare sau pe baza valorii reziduale a acestuia,
în condi iile în care societatea a schimbat destina ia bunului, din
autoutilitar de transport marf în microbuz transport persoane.
În fapt, prin Declara ia vamal de punere în liber circula ie
nr. .......31.01.2008, societatea încheie regimul de admitere temporar cu
exonerare de la plata drepturilor de import, acordat de Biroul vamal ....... cu
Declara ia vamal nr. ......./10.02.2006, în baza Autoriza iei de admitere
temporar
nr. ......./10.02.2006 i a Contractului de leasing nr.
.......01.02.2006, pentru un mijloc de transport marca ......., serie asiu .......,
introdus în ar de societatea .......S.R.L., cu termen de încheiere a
opera iunii la data de 10.02.2008, stabilind c datoreaz o tax pe valoarea
ad ugat în sum de ....... lei, din care societatea contest suma de .......lei.
În urma controlului documentar al Declara iei vamale nr.
.......31.01.2008, s-a constatat c mijlocul de transport ce a f cut obiectul
regimului vamal economic de admitere temporar cu exonerare total de la
plata drepturilor de import, introdus în ar la data de 01.02.2006, a fost
modificat din autoutilitar pentru transport marf în microbuz pentru
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transport persoane, f r
finan atorului.

aprobarea prealabil

a autorit ii vamale

i a

În drept, la art. 28 din Ordonan a Guvernului nr. 51 /
1997, republicat , privind opera iunile de leasing i societ ile de leasing,
aplicabil la data introducerii bunurilor în ar , se prevede c :
„(1) Bunurile mobile care sunt introduse în ar de c tre
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte
de leasing încheiate cu societ i de leasing, persoane juridice str ine, se
încadreaz în regimul vamal de admitere temporar , pe toat durata
contractului de leasing, cu exonerarea total de la obliga ia de plat a
sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garan iilor vamale.”
La art. 660 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 707/2006, se prevede
c :
„(1) Opera iunile pentru care s-au depus declara ii
vamale sub regimul prev zut în reglement rile vamale anterioare
prezentului regulament se deruleaz i se încheie în conformitate cu
acele reglement ri.
(2) Autoriza iile emise în temeiul reglement rilor vamale
anterioare prezentului regulament î i p streaz valabilitatea.
(3) Începând cu data ader rii României la Uniunea
European opera iunile prev zute la alin. (1) se încheie potrivit
prevederilor cuprinse în Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr.
157/2005 […].”
În anexa nr. 5 din Legea nr. 157 / 2005 - Partea I pentru
ratificarea Tratatului, punctul 4 - UNIUNEA VAMAL – la alineatele 13 i
19 se prevede c :
„(13) Depozitul temporar
i regimurile vamale
men ionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92 care au început înainte de aderare înceteaz sau se
încheie în condi iile legisla iei comunitare. […]
(19) Procedurile care reglementeaz na terea unei
datorii vamale, înscrierea în eviden a contabil i recuperarea ulterioar
stabilite în articolele 201 - 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 i
articolele 859 - 876a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplic noilor
state membre cu respectarea urm toarelor dispozi ii speciale:
- recuperarea se efectueaz în condi iile legisla iei
comunitare.”
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La articolul 4 alineatul (16) din Regulamentul (CEE) nr.
2913/1992 se prevede c „Regimul vamal” reprezint : […]
„d) perfec ionare activ ; […]
f) admiterea temporar .”
Totodat , la art. 201 i 204 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/1992 se prevede c :
„Art. 201
[…]
2. O datorie vamal se na te în momentul accept rii
declara iei vamale în cauz .”
Art. 204
1. O datorie vamal la import ia na tere prin:
a) Neexecutarea uneia dintre obliga iile care rezult , în
privin a m rfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor
temporar sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate sau
b) nerespectarea unei condi ii care reglementeaz
plasarea m rfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unei rate
reduse sau zero a drepturilor de import inând seama de destina ia
m rfurilor.”
Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finan elor Publice –
Autoritatea de Administrare Fiscal - nr. 9988/2006 pentru aprobarea
normelor tehnice de completare, utilizare i tip rire a declara iei sumare i a
documentului administrativ unic, punctului 1 din Ordinul Ministerului
Finan elor Publice nr. 84 / 2007 pentru aprobarea M surilor unitare de
aplicare a reglement rilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea
ad ugat i accizelor datorate în vam în cazul opera iunilor de leasing aflate
în derulare la data ader rii, reprezentantul declarantului vamal a completat
Declara ia vamal nr. .......31.01.2008 i a calculat taxa pe valoarea ad ugat
în sum de ....... lei la valoarea de intrare a bunului de .......euro.
În urma controlului documentar al Declara iei vamale nr.
.......31.01.2008, în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al României, art. 170 din Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al României, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 707/2006, cu
modific rile i complet rile ulterioare, i art. 68 din Codul vamal comunitar
s-a constatat c din cartea de identitate a vehiculului nr. .......rezult c
autoutilitara, care a f cut obiectul regimului vamal economic de admitere
temporar cu exonerare total de la plata drepturilor de import, în baza
Autoriza iei de admitere temporar nr. ......./10.02.2006 i a Contractului de
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leasing nr. .......01.02.2006, cu Declara ia vamal nr. ......./10.02.2006, a fost
modificat din autoutilitar pentru transport marf în microbuz pentru
transport persoane, f r aprobarea prealabil a autorit ii vamale i f r
acordul finan atorului.
Potrivit art. 157 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal
al României „Regimul de admitere temporar permite utilizarea pe
teritoriul vamal al României, cu exonerarea total sau par ial de
drepturi de import i f r a fi supuse m surilor de politic comercial , a
m rfurilor str ine destinate reexportului, f r s fi suferit vreo
modificare în afara deprecierii normale datorate utiliz rii lor.”
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult c bunul
a fost modificat din autoutilitar pentru transport marf în microbuz transport
persoane, aceasta nereprezentând o depreciere normal datorate utiliz rii.
Modificarea mijlocului de transport care a f cut obiectul
Declara iei vamale nr. ......./10.02.2006, din autoutilitar pentru transport
marf în microbuz pentru transport persoane, f r aprobarea prealabil a
autorit ii vamale a condus la nerespectarea prevederilor art. 108 alin. (4) din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Românie, unde se precizeaz c :
„(4) Titularul autoriza iei este obligat s informeze autoritatea vamal
asupra tuturor elementelor survenite dup acordarea autoriza iei care
pot influen a men inerea acesteia sau condi iile de utilizare a acesteia.”
Opera iunile de modificare au fost efectuate f r respectarea
dispozi iilor legale i se încadreaz în categoria celor de perfec ionare activ ,
prev zute la art. 134 alin. (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, unde se stipuleaz c :
„(4) Prin opera iuni de perfec ionare se în elege:
a) prelucrarea m rfurilor, inclusiv montajul, asamblarea
i adaptarea lor la alte m rfuri;”
În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) i (3) din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, utilizarea unui regim
vamal economic, respectiv atât în cazul regimului de admitere temporar , cât
i în cazul regimului de perfec ionare activ , este condi ionat de eliberarea
unei autoriza ii de c tre autoritatea vamal .
„(1) Utilizarea unui regim vamal economic este
condi ionat de eliberarea unei autoriza ii de c tre autoritatea vamal .
(2) Autoriza ia se acord persoanelor care asigur toate
condi iile necesare pentru efectuarea corect a opera iunilor i când
autoritatea vamal poate asigura supravegherea i controlul regimului
f r a mai trebui s introduc m suri administrative dispropor ionate
fa de necesit ile economice respective.
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(3) Condi iile în care este utilizat regimul respectiv sunt
stabilite în autoriza ie.”
Din cele prezentate se re ine c modificarea mijlocului de
transport care a f cut obiectul Declara iei vamale nr. ......./10.02.2006, din
autoutilitar pentru transport marf în microbuz pentru transport persoane,
care reprezint opera iune de perfec ionare activ , f r aprobarea prealabil a
autorit ii vamale a condus la nerespectarea prevederilor art. 108 alin. (4) din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Românie.
De asemenea, la Declara ia vamal de punere în liber
circula ie nr. .......31.01.2008 nu a fost prezentat acordul finan atorului
privind modific rile aduse bunului de c tre utilizator.
Totodat , din declara ia pe proprie r spundere .......din
07.02.2006, dat la acordarea regimului vamal economic de admitere
temporar cu Declara ia vamal nr. .......10.02.2006, se re ine c în cazul în
care nu sunt respectate prevederile legale privind derularea opera iunii de
admitere temporar , privind opera iunile de leasing, societatea este de acord
cu aplicarea m surilor care se impun, inclusiv a pl ii drepturilor vamale.
Întrucât nu au fost respectate prevederile legale privind
derularea regimului de admitere temporar pentru autoutilitara care a f cut
obiectul declara iei vamale nr. .......10.02.2006, autoritatea vamal este
îndrept it s încaseze drepturile vamale de import la valoarea de intrare
înscris în declara ia vamal de punere în liber circula ie nr. .......31.01.2008,
în temeiul art. 226 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României i
al art. 204 din Codul Vamal Comunitar.
La art. 226 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României se prevede c :
„(1) Datoria vamal la import ia na tere i prin:
a) neîndeplinirea uneia dintre obliga iile care rezult , în
privin a m rfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor
temporar sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate;
b) nerespectarea unei condi ii care reglementeaz
plasarea m rfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unor drepturi
de import reduse sau zero, în func ie de destina ia lor final .”
Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 84 / 2007 pentru
aprobarea M surilor unitare de aplicare a reglement rilor în domeniul taxelor
vamale, taxei pe valoarea ad ugat i accizelor datorate în vam în cazul
opera iunilor de leasing aflate în derulare la data ader rii, în anexa 1 – M suri
unitare de aplicare a reglement rilor în domeniul taxelor vamale, taxei pe
valoarea ad ugat i accizelor datorate în vam în cazul opera iunilor de
leasing aflate în derulare la data ader rii, se prev d urm toarele:
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„1. Pentru m rfurile comunitare ce fac obiectul
opera iunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) i (2) din
Ordonan a Guvernului nr. 51/1997 privind opera iunile de leasing i
societ ile de leasing, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, se procedeaz dup cum urmeaz : […]
1.3. Pentru m rfurile comunitare ce fac obiectul
opera iunilor de leasing efectuate conform art. 27 alin. (1) din
Ordonan a Guvernului nr. 51/1997, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, se aplic prevederile art. 161^1 alin. (2) lit. a)
din Codul fiscal i prevederile pct. 86 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare.”
prevede c :

La art. 161^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se

„Opera iuni efectuate înainte i de la data ader rii
(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile
au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prev zute la art. 144
alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor
aplica în continuare de la data ader rii, pân la ie irea bunurilor din
aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria
sau din spa iul comunitar, a a cum era acesta înaintea datei ader rii:
a) au intrat în România înaintea datei ader rii; i
b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în
România; i
c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei
ader rii.
(2) Apari ia oric ruia dintre evenimentele de mai jos la
sau dup data ader rii se va considera ca import în România:
a) ie irea bunurilor în România din regimul de admitere
temporar în care au fost plasate înaintea datei ader rii în condi iile
men ionate la alin. (1), chiar dac nu au fost respectate prevederile
legale;
b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale
suspensive în care au fost plasate înaintea datei ader rii, în condi iile
prev zute la alin. (1), chiar dac nu au fost respectate prevederile
legale;”
Totodat la art. 139 din acela i act normativ se prevede c :
„Baza de impozitare pentru import
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(1) 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.”
Având în vedere c nu au fost respectate prevederile legale
privind derularea regimului de admitere temporar pentru autoutilitara care a
f cut obiectul Declara iei vamale nr. .......10.02.2006, autoritatea vamal este
îndrept it s încaseze drepturile vamale de import la valoarea de intrare
înscris în declara ia vamal de punere în liber circula ie nr. .......31.01.2008,
drept pentru care urmeaz a se respinge contesta ia formulat pentru taxa pe
valoarea ad ugat în sum de .......lei, ca neîntemeiat .
1. Referitor amenda în sum de ....... lei, cauza supus
solu ion rii este dac Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
....... se poate învesti cu solu ionarea acestui cap t de cerere, în condi iile
în care solu ionarea amenzilor nu intr în competen a sa material .
În fapt, S.C. .......S.R.L. contest i procesul verbal de
contraven ie .......din 31.01.2008, pentru amenzile în sum total de ....... lei,
aplicat de organele vamale în urma verific rii efectuate.
În drept, art. 209 alin. 1 lit. c) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , prevede:
„(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere, precum i a titlurilor de crean privind datoria vamal se
solu ioneaz dup cum urmeaz :
a) contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii,
datorie vamal , precum i accesorii ale acestora, al c ror cuantum este
sub 500.000 lei (RON), se solu ioneaz de c tre organele competente
constituite la nivelul direc iilor generale unde contestatorii au domiciliul
fiscal sau, dup caz, de c tre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);”
De asemenea, la art. 223 din acela i act normativ se prevede
c : „Dispozi iile prezentului titlu se completeaz cu dispozi iile legale
referitoare la regimul juridic al contraven iilor.”
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Având în vedere aceste prevederi legale, plângerea îndreptat
împotriva amenzilor contraven ionale intr sub inciden a prevederilor art. 32
alin. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven iilor, act normativ care constituie dreptul comun în materie de
contraven ii, unde se precizeaz :
„(1) Plângerea înso it de copia de pe procesul-verbal de
constatare a contraven iei se depune la organul din care face parte
agentul constatator, acesta fiind obligat s o primeasc i s înmâneze
depun torului o dovad în acest sens.
(2) Plângerea împreun cu dosarul cauzei se trimit de
îndat judec toriei în a c rei circumscrip ie a fost s vâr it
contraven ia.”
La art. 5 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven iilor se prevede c :
(1) Sanc iunile contraven ionale sunt principale i
complementare.
(2) Sanc iunile contraven ionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraven ional ;[…]
(3) Sanc iunile contraven ionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate
din contraven ii;”
Fa de dispozi iile imperative ale legii se re ine c pentru
acest cap t de cerere contribuabilul are deschis calea ac iunii în instan a
judec toreasc .
În consecin , se va transmite cap tul de cerere privind
amenda în sum de ....... lei Direc iei Regionale pentru Accize i Opera iuni
Vamale .......pentru a-l înainta judec toriei competente, întrucât organul de
solu ionare din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului .......
nu are competen a material de solu ionare, potrivit art. 209 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în
temeiul prevederilor art. 28 din Ordonan a Guvernului nr. 51 / 1997,
republicat , privind opera iunile de leasing i societ ile de leasing, art. 660
din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin
Hot rârea Guvernului nr. 707/2006, anexa nr. 5 din Legea nr. 157 / 2005 Partea I pentru ratificarea Tratatului, art. 4 alineatul (16) din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/1992, art. 201 i 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992,
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art. 108 alin. (1), (3) i (4), 134 alin. (4), 157 i 226 din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României, Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.
84 / 2007 pentru aprobarea M surilor unitare de aplicare a reglement rilor în
domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea ad ugat i accizelor datorate în
vam în cazul opera iunilor de leasing aflate în derulare la data ader rii, art.
161^1 i 139 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 209 alin. 1 lit.
c) i 223 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , art. 5 i 32 alin. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven iilor, coroborate cu prevederile art. 216 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se
DECIDE:
- Respingerea contesta iei formulate de S.C. .......S.R.L.
împotriva Declara iei vamale de punere în liber
circula ie nr.
.......31.01.2008, privind suma .......lei reprezentând tax pe valoarea
ad ugat , ca neîntemeiat .
- Transmiterea cap tului de cerere privind amenda
contraven ional în sum de ....... lei Direc iei Jude ene pentru Accize i
Opera iuni Vamale ......., pentru a proceda conform celor legale, întrucât
organul de solu ionare competent constituit la nivelul Direc iei Generale a
Finan elor Publice a jude ului ....... nu are competen a material de
solu ionare.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul ......., în termen
de 6 luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.

Datorie vamala:
- Regimul de admitere temporara cu exonerarea total de la plata
taxelor vamale de import - condi ii ce trebuie îndeplinite pentru ca m rfurile
sa poat beneficia de acest regim
- art. 157, 226 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României
Procedur : - amenzi, competen de solu ionare
- art. 209 i 223 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal
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