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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu, a fost investit� în baza 

art.209 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de "
�
#"
�
#"
�
#"
�
#$$$$#� "
	
%
#� "
	
%
#� "
	
%
#� "
	
%
 împotriva 

m�surilor dispuse prin Decizia de impunere nr......./31.03.2008 privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportul de inspec�ie fiscal� 

nr......./31.03.2008, întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu �i comunicate 

petentei în data de 03.04.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din O.G.92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul de control fiscal sub nr. ......./25.04.2008, iar la organul de solu�ionare a 

contesta�iei sub nr. ......./19.05.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� : 

 1. Anularea actelor fiscale atacate pentru suma total� de ....... lei din care : 

 

� ......... lei - TVA stabilit� suplimentar ; 

�  ........ lei - major�ri întârziere TVA suplimentar� . 

 

2. Returnarea sumei de ......... lei TVA achitat de societate în baza declara�iilor vamale de  

punere  în circula�ie din data de 27.12.2007 �i a major�rilor de întârziere  TVA în sum� de ....... lei. 

 

  �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele motive : 

 

� societatea a întocmit Declara�ia vamal� de punere în liber� circula�ie a m�rfurilor 

nr......../27.12.2007, în care este cuprins� suma de ....... lei TVA pl�tit� Biroului Vamal Sibiu 

cu O.P. ...../27.12.2007 ; 
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� la întocmirea actelor de control, organul de inspec�ie fiscal� nu a avut în vedere faptul c� 

HG 1579/2007 a fost publicat� în M.Of. nr.894/28.12.2007, deci la o zi dup� ce societatea a 

depus declara�ia vamal� nr......../27.12.2007 ; 

� prin urmare, la data depunerii declara�iei vamale în 27.12.2007,  prevederile pct.59 alin.(1) 

lit.c �i alin.(2) din HG 44/2004 ce a fost modificat prin HG 1579/2007 începând cu data de 

28.12.2007 nu sunt aplicabile în cazul s�u ; 

� astfel, calitatea sa de importator este dat� de art.1611 din Legea 571/2003 �i nu de pct.59(2) 

din HG 44/2004, fapt pentru care consider� c� are dreptul de a deduce TVA înscris� în 

declara�ia vamal� în cauz�. 

 

����������������������
���
���
���
�Organul  de  inspec�ie  fiscal�  prin  Decizia  de  impunere  nr. ...../31.03.2008  �i  

Raportul de  inspec�ie fiscal� nr......./31.03.2008, a re�inut urm�toarele : 

 

  Verificarea s-a efectuat ca urmare a cererii de rambursare cu control ulterior a soldului 

sumei negative a TVA din decontul aferent lunii decembrie 2007, perioada verificat� fiind 

01.11.2007 – 31.12.2007. 

  Organul de inspec�ie fiscal� a constatat ca deficien�� faptul c� societatea în luna 

decembrie 2007 înregistreaz� în eviden�a contabil� TVA deductibil� în sum� de ........ lei, 

reprezentând TVA achitat� la Biroul Vamal Sibiu în baza Declara�iei Vamale CO4 

nr......./27.12.2007. 

  Declara�ia vamal� s-a întocmit pentru punerea în liber� circula�ie a m�rfurilor 

închiriate de la ........... GmbH Germania �i care sunt în continuare proprietatea partenerului 

german, dar închiriate societ��ii verificate. 

  Având în vedere prevederile  art.1611 alin.(1) – (2) din legea 571/2003 reiese c� 

scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea 

datei ader�rii, se va considera ca import în România. 

  În conformitate cu art.1511 din Legea 571/2003, plata taxei pentru importul bunurilor 

este obliga�ia importatorului. 

  Punctul 59 alin.(1) lit.c �i alin.(2) din HG 44/2004 define�te importatorul în scopul taxei 

ca fiind proprietarul bunurilor închiriate, respectiv firma german�. 

  Datorit� faptului c� societatea verificat� nu este cump�r�torul m�rfurilor prev�zute în 

declara�ia vamal� �i nici proprietarul lor, rezult� c� se afl� în situa�ia în care de�ine o declara�ie 

vamal� de import unde este men�ionat� ca importator, dar nu are calitatea de importator în scopul 

taxei. 
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  Prin urmare, societatea nu are dreptul de deducere a TVA în sum� de ....... lei 

aferent DVCO4 nr...../27.12.2007 decât în situa�ia în care se va aplica structura de comisionar, 

respectiv, va refactura TVA c�tre persoana care ar fi avut calitatea de importator �i anume 

proprietarul bunurilor la acea dat�. 

  În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina petentei TVA de plat� 

suplimentar� în sum� de ...... lei �i major�ri de întârziere de ........ lei. 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere  constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare 

a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

 

  Verificarea s-a efectuat ca urmare a cererii de rambursare cu control ulterior a sumei  

TVA înscris� în decontul lunii Decembrie 2007. 

  Cauza supus� solu�ion�rii este aceea de a se stabili legalitatea m�surii de neadmitere 

la rambursare în luna Decembrie 2007 a TVA în sum� de .......... lei, înregistrat� în eviden�a 

contabil� ca TVA deductibil� în baza Declara�iei vamale CO4 nr....../27.12.2007 pentru punerea în 

liber� circula�ie a m�rfurilor aflate în regim vamal suspensiv. 

 

  În fapt, situa�ia fiscal� a petentei se prezint� astfel : 

 

� societatea depune la Biroul Vamal Sibiu DVCO4 nr...../27.12.2007 – Declara�ie vamal� 

pentru punerea în liber� circula�ie a m�rfurilor, având la baz� DVOT I nr......./2002 – 

Declara�ie vamal� de admitere temporar� ; 

� regimul vamal de admitere temporar� face parte din categoria regimurilor vamale suspensive 

care sunt aprobate de organul vamal ; 

� din aceast� cauz�, societatea verificat� solicit� în baza cererii nr......./28.11.2007 �i a DVOT 

I nr......./2002 ca m�rfurile înscrise în aceasta s� fie puse în circula�ie prin DVCO4 

nr......./27.12.2007, motiv pentru care achit� organului vamal TVA înscris� cu OP 

nr...../27.12.2007 = ........ lei ; 

� din analiza datelor înscrise în DVCO4 nr......../27.12.2007 �i a modului cum a fost înregistrat� 

de petent� în eviden�a contabil�, rezult� : 

� exportator este ............ GmbH Germania (proprietarul bunurilor) ; 

� destinatar este SC X SRL (importator-cump�r�tor) – societatea verificat� ; 
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� în luna Decembrie 2007 SC X SRL înregistreaz� în eviden�a contabil� o TVA 

deductibil� în sum� de ......... lei, reprezentând TVA achitat� la Biroul Vamal Sibiu, 

în baza DVCO4 nr......../27.12.2007 pentru bunurile închiriate de la ......... GmbH 

Germania ; 

� organul de control a constatat c� bunurile închiriate r�mân înc� proprietatea firmei 

germane deoarece ele sunt înregistrate doar în afara bilan�ului contabil ; 

� ca urmare, numai simpla înscriere a societ��ii  verificate la pozi�ia destinatar (importator-

cump�r�tor), nu înseamn� c� este deja proprietara bunurilor închiriate, deoarece aceasta 

contrazice realitatea înregistr�rilor efectuate de ea îns��i în eviden�a contabil�, a�a cum s-a 

men�ionat mai sus ; 

� concluzia care reiese implicit din aceast� stare de fapt este c� regimul vamal suspensiv de 

care a beneficiat înainte �i dup� aderare nu s-a încheiat la momentul depunerii DVCO4, 

societatea urmând s� decid� dac� punerea în liber� circula�ie va fi import definitiv sau 

reexport ; 

� întrucât la controlul fiscal efectuat �i prin contesta�ia formulat� nu aduce justificarea faptului 

c� este importator prin documente – factur� -  care s� ateste c� transferul propriet��ii 

bunurilor în spe�� s-a realizat, înregistrarea din luna Decembrie 2007 a TVA deductibil� în 

sum� de ........ lei nu este legal�. 

 

În spe��, sunt aplicabile prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal : 

 

� art.128 alin.(1) : „Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 

bunuri ca �i un proprietar”. 

� art.146 alin.(1) : „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� 

trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii : 

a). pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 

livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o 

factur�  care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5)” ; 

� art.1471 alin.(2) : „În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile de exercitare 

a dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau în cazul în care nu s-au primit  

documentele de justificare a taxei prev�zut� la  art.146, persoana impozabil� î�i poate 

exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste 

condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu mai mult de 5 ani consecutivi (....)” ; 
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� art.145 alin.(2) : „Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, 

dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni : 

(......) 

b). opera�iuni rezultate din activit��i economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se consider�  

ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost 

realizate în România”. 

În concluzie, având în vedere textele legale men�ionate mai sus �i aplicabile în spe��,  

calitatea de importator invocat� în ap�rarea sa de c�tre petent� nu este dat� de coresponden��, 

adrese, ziua înscris� în declara�ia vamal� sau doar men�ionarea sa ca importator în DVCO4, ci de 

factur� – documentul legal  legal �i fiscal care certific� realizarea transferului bunurilor din 

proprietatea exportatorului în cea a importatorului �i implicit dreptul de deducere a TVA, condi�ie 

care nu a fost realizat� de petent�. 

 

Din aceste considerente �i în acest context, organul de control fiscal a invocat : 

 

� art.1611 alin.(2) lit.a) din Legea 571/2003  unde se men�ioneaz� c� „ie�irea bunurilor în 

România din regimul de admitere temporar� în care au fost plasate înaintea datei ader�rii...”  

se va considera ca import în România ; 

� art.1511 din Legea 571/2003 unde se  specific� : „Plata taxei pentru importul de bunuri 

supus tax�rii (....) este obliga�ia importatorului” ; 

� pct.59 alin.(1) �i (2) din HG 44/2004   privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 

571/2003, norme modificate prin HG 1579/28.12.2007,  punct care nu face decât s� 

expliciteze  calitatea de importator, dac� aceasta exist� : 

„(1) În aplicarea art.1511 din Codul Fiscal, importatorul  în scopul taxei este : 

(......) 

c). proprietarul bunurilor,  pentru bunurile importate în vederea efectu�rii de opera�iuni de 

închiriere sau leasing în România”. 

(.....) 

„(2) Orice  persoan� care nu este importator  în scopul taxei conform alin.(1), dar de�ine o 

declara�ie vamal� de import  în care este men�ionat� ca importator  al bunurilor, nu are 

dreptul de  deducere a TVA aferent� importului respectiv (........)”. 

 

] 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, se  
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  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ....... lei reprezentând : 

 

� .......... lei - TVA 

�     ....... lei - major�ri întârziere TVA. 

 

Prezenta   Decizie   poate   fi   atacat�   la   Tribunalul   Sibiu  în termen de   6   luni  

de  la  comunicare. 
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          Red.cons.sup....... 
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Serv.Solu�ionare Contesta�ii 
Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 

Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315 
Website: www.finan�esibiu.ro 


