
                                                    DECIZIA Nr. 66 

Directia Generala a Finantelor Publice  a fost sesizata de  Directia  Regionala Vamala ,
asupra contestatiei depuse  , impotriva actului constatator  si a Deciziei ,  prin care s-au stabilit
obligatii bugetare  suplimentare , TVA si dobanzi motivul fiind neincheierea contractului de
leasing la termenul acordat de Biroul Vamal  .

Petenta contesta Actul constator si Decizia , motivand : 
Intrucat inca de la data punerii in functiune a utilajului s-au observat o serie de defectiuni

tehnice care faceau imposibila utilizarea acestuia , dovada fiind procesul verbal incheiat intre
petenta  si  comisionar , petenta a procedat  la restituirea utilajului fapt dovedit si de procesul
verbal de predare primire incheiat  .

In concluzie petenta considera ca obligatiile fiscale stabilite prin actele mai sus
mentionate sunt datorate comisionar . 

 Directia Regionala  Vamala   - Biroul Vamal   in baza art.61 , 95 (2) din Legea 141 /
1997 si art.155 (2) din Regulamentul Vamal aprobat cu HG 1114 / 2001 , a procedat la
recalcularea obligatiilor vamale aferenta contractului de leasing  , motivul fiind neincheierea
contractului de leasing la termenul acordat de Biroul Vamal 

Cauza supusa solutionarii este  recalcularea obligatiilor vamnale pentru ,
neincheierea contractului de leasing la termenul acordat de Biroul Vamal . 

In drept , sunt aplicabile prevederile art.27 alin. (1) din OG 51 / 1997 , republicata ,
art.93 si art. 95 din Legea 141 / 1997 privind codul vamal al Romaniei , art.155  alin.(2) din HG
1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei , , care
stipuleaza : 

Art.27
    ,, (1) Bunurile mobile care sunt introduse în tarã de cãtre utilizatori, persoane fizice sau
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societãti de leasing, persoane
juridice strãine, se încadreazã în regimul vamal de admitere temporarã, pe toatã durata
contractului de leasing, cu exonerarea totalã de la obligatia de platã a sumelor aferente
drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.”

Art.93
     ,,Titularul aprobãrii este obligat sã informeze de îndatã autoritatea vamalã asupra oricãror
modificãri care influenteazã derularea operatiunii sub regimul vamal aprobat . “

Art.95
  ,, (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci când mãrfurile primesc un alt regim
vamal.
    (2) Autoritatea vamalã poate dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv atunci
când titularul nu finalizeazã operatiunile acestui regim în termenul aprobat .”

Art.155
,, (1) Regimul vamal suspensiv înceteazã dacã mãrfurile plasate sub acest regim sau,

dupã caz, produsele compensatoare ori transformate obtinute primesc, în mod legal, o altã
destinatie vamalã sau un alt regim vamal.

(2) Dacã regimul vamal suspensiv nu înceteazã în conditiile alin. (1), taxele vamale si
alte drepturi de import datorate se încaseazã din oficiu de birourile vamale în baza unui act
constatator, iar operatiunea se scoate din evidenta biroului vamal. Taxele vamale si alte
drepturi de import datorate se determinã pe baza elementelor de taxare în vigoare la data
înregistrãrii declaratiei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.
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(3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru încasarea taxelor vamale si a altor
drepturi de import, la care se adaugã comisionul vamal, dacã acesta se datoreazã .”

In temeiul prevederilor art.27 alin. (1) din OG 51 / 1997 , republicata , art.93 si art. 95 din
Legea 141 / 1997 privind Codul vamal al Romaniei , art.155  alin.(2) din HG 1114 / 2001 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei , coroborate cu art.186 (1)
din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata .

Pe cale de consecinta contestastatia se respinge in totalitate .
                                                   

2



, Directorul General al DGFP a Municipiului Bucuresti  ,

 
          D E C I D E :

        Admiterea in totalitate a contestatiei formulata de SC METALEXPORTIMPORT
SA ,  anularea  actelor constatoare nr.5 si respectiv nr.6 din 26.01.2000 si exonerarea de la plata  
a sumelor :
                - 75.906.024 lei , reprezentind : comision 4.867.630 lei ; taxe vamale 48.676.305 lei ;
TVA 11.779.666 lei ; majorari de intirziere 10.582.423 lei .
                -  348.195.021 lei reprezentind : comision 20.173.804 lei ; taxe vamale 262.259.456 lei
; TVA 53.662.320 lei ; majorari de intirziere 12.099.441 lei .

    
DIRECTOR GENERAL

CONTRASEMNEAZA
SEF SERVICIU,

     

 INTOCMIT,
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