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         Decizia nr.46 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 
 
 
 
       Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de societatea 
comercial� X împotriva Actului constatator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de organele 
de control din cadrul Biroului vamal Deva referitoare la taxa pe 
valoarea ad�ugat�.  
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
  
         I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul solicit� revocarea 
în tot a actului atacat �i dispunerea prelungirii  termenului de 
v�muire pân� la expirarea contractului de leasing, scadent la data 
de 25.07.2005 încheiat între societatea de leasing �i societatea 
comercial� Y ca utilizator prin cesionarea acestuia de c�tre 
societatea comercial� X.  
  La data de 25.01.2005 contractul sus men�ionat a fost 
cesionat în favoarea societ��ii comerciale Y, prelungindu-se astfel 
termenul de finalizare pân� în luna iulie 2005, în baza contractului. 
          Faptul c� dintr-o eroare nu s-au anun�at organele vamale cu 
privire la schimbarea utilizatorului, aceasta nu este de natur� a 
men�ine acest document atacat, întrucât între societatea 
comercial� X �i actualul utilizator nu exist� raporturi juridice 
pentru a efectua un transfer de bunuri �i astfel ace�tia s� poat� 
utiliza în continuare bunul achizi�ionat. 
          Societatea comercial� X nu mai de�ine bunul pentru a fi 
obligat� la plata obliga�iilor în vam�, cu atât mai mult cu cât bunul 
respectiv fiind sub contract de leasing este înc� proprietatea 
vânz�torului. 
     Concluzionând, contestatorul consider� m�sura dispus� ca 
fiind prematur �i netemeinic dispus�.    
 
       II. Prin Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului, organele vamale din cadrul Biroului vamal 
Deva au consemnat urm�toarele: 
         Cu Declara�ia vamal� de opera�iuni temporare din anul 2002, 
societatea comercial� X a importat o semiremorc�. 
        Opera�iunea de leasing efectuat� cu declara�ia vamal� mai 
sus enun�at�, nu s-a încheiat în termenul stabilit de organele 
vamale, respectiv la data de 27.04.2005.                                    
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        Astfel, în conformitate cu prevederile art.95 alin.2 din Legea 
nr.141/1997 �i art.155 alin.2 din Hot�rârea Guvernului 
nr.1114/2001, organele de control au procedat la încheierea din 
oficiu a opera�iunii vamale, stabilind în sarcina contestatorului tax� 
pe valoarea ad�ugat�.  
 
      III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile 
organelor de control, documentele existente la dosar, precum �i 
actele normative, se re�in urm�toarele: 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� pentru bunul 
(semiremorc�) cesionat în favoarea societ��ii comerciale Y, 
societatea contestatoare - societatea comercial� X poate fi 
obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
        Cu Declara�ia vamal� de opera�iuni temporare, societatea 
comercial� X a importat o semiremorc�. 
        Semiremorca a f�cut obiectul contractului de leasing încheiat 
în luna septembrie 2002 între societatea comercial� X �i 
societatea comercial� Z. 
        Termenul de încheiere pentru regimul de tranzit vamal stabilit 
de vama de plecare a fost data de 27.04.2005. 
         Intrucât acest termen nu a fost respectat, organele vamale 
au procedat la încheierea din oficiu a opera�iunii, necunoscând 
transferul contractului de leasing c�tre societatea comercial� Y. 
        Astfel la data de 25.01.2005 se încheie contractul de leasing 
între societatea comercial� Y �i societatea comercial� Z, cu 
termen de încheiere a opera�iunii la data de 25.07.2005, având ca 
obiect acela�i mjloc de transport. 
        O dat� cu semnarea acestui contract, s-a încheiat vechiul 
contract cu societatea comercial� X, urmând ca toate obliga�iile 
de natur� fiscal� s� fie preluate de societatea comercial� Y.  
          In drept, îi sunt aplicabile prevederile Legii nr.141/1997 
privind Codul vamal, care stipuleaz�: 
   ART. 96 “ Titularul regimului vamal suspensiv poate 
cesiona, cu acceptul proprietarului m�rfurilor �i cu acordul 
autorit��ii vamale, drepturile �i obliga�iile aferente regimului 
vamal respectiv.” 
         Urmare celor ar�tate mai sus, titularul opera�iunii de leasing, 
potrivit contractului, devine societatea comercial�  Y. 
            De asemenea, prevederile Ordonan�ei Guvernului 
Nr.51/1997 Republicat�, privind opera�iunile de leasing �i 
societ��ile de leasing, stipuleaz�: 
    ART. 27 “ (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, 
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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. 
    (2) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de 
societ��ile de leasing, persoane juridice române, în baza unor 
contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice 
sau juridice române, se încadreaz� în regimul vamal de 
import, cu exceptarea de la plat� a sumelor aferente tuturor 
drepturilor de import.” 
        Prin adresa înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara în luna iunie 2005, societatea 
comercial� Y precizeaz� urm�toarele:“ în vederea intr�rii în 
legalitate din punct de vedere fiscal al celor dou� societ��i v� 
aducem la cuno�tiin�� inten�ia noastr� de achitare a sumelor 
datorate c�tre bugetul de stat, o dat� cu stabilirea în sarcina 
noastr� a acestora.”  
  
           Având în vedere documentele prezentate de contestator �i 
de care la data efectu�rii controlului, organele vamale nu au �inut 
seama de contractul de leasing din anul 2005 încheiat între 
societatea comercial� Y �i societatea comercial� Z, cu termen de 
încheiere a opera�iunii la data de 25.07.2005, având ca obiect 
acela�i mjloc de transport �i în conformitate cu prevederilor art.185 
din Ordonan�a Guvernului 92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
     “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” , 
pentru drepturile vamale, re�inute în sarcina societ��ii comerciale 
X, urmeaz� a se desfiin�a Actul constatator privind taxele vamale 
�i alte drepturi cuvenite bugetului. 
 
           Fa�� de cele re�inute �i în conformitate cu prevederile 
art.185 din Ordonan�a Guvernului 92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, se  
 
                                           DECIDE: 
 
         Desfiin�area Actului constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului pentru taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
 
            


