ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ILFOV

DECIZIA NR. 9/2009
referitoare la contestatia formulata de S.C. ... S.R.L.,
impotriva actelor constatatoare privind taxele vamale si alte
drepturi cuvenite bugetului de stat nr... si ... din data
de ... 2005, a proceselor verbale privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat nr.../...2005 si
nr.../...2005 si a deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale nr..../...2008 si nr.../..2008
Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata de catre
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ..., prin adresa inregistrata sub
nr.../...2008, in legatura cu contestatia formulata de S.C... S.R.L. si depusa la organul
vamal sub nr... din data de ...2008.
Contestatia se refera la suma totala de ... lei, din care :
- taxe vamale
... lei ;
- TVA
... lei ;
- accesorii
... lei.
(majorari,penalitati,dobanzi)
Conditiile de procedura fiind indeplinite in conformitate cu art.206, 207 si 209 din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este competenta sa solutioneze contestatia
formulata de S.C. ... S.R.L..
I. In contestatia formulata de petenta se fac urmatoarele precizari :
- in anul 2001 a fost incheiat contractul de leasing financiar nr... cu societatea de
leasing ... GmbH cu reprezentanta din Romania SC ... SR, al carui obiect a fost
achizitionarea de utilaje si echipament agricol;
- conform procesului verbal de predare-primire, in anul 2003, contractul a fost
reziliat iar utilajele si echipamentul agricol au fost restituite proprietarului ; ca urmare,
calcularea unor taxe vamale in sarcina SC ... SRL este nelegala, petenta nefiind
beneficiara dreptului de proprietate asupra utilajelor si echipamentelor ;
- operatiunea de predare a unui bun de catre un tert( in speta firma de leasing) nu
este considerata livrare de bunuri in acceptiunea Codului fiscal art.128, contractele de
leasing fiind excluse in mod expres la alin.3 lit. a);
- apreciaza ca taxele vamale se percep numai fata de agentii economici care
efectueaza importuri, exporturi sau tranzit, or, in speta, contestatoarea nu este subiectul
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importului de utilaje si echipament agricol, acestea fiind proprietatea societatii SC ...
SRL( reprezentanta ... GmbH) ;
- contractul de leasing nu transmite dreptul de proprietate asupra utilajelor, nefiind
un contract de vanzare cumparare cu plata pretului in rate, marturie in acest sens stand si
faptul ca s-a incheiat un contract de custodie cu reprezentanta firmei de leasing in
Romania.
In consecinta, petenta solicita admiterea contestatiei si anularea actelor emise.
II. In referatul motivat cu propuneri de solutionare a contestatiei, Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ... isi mentine punctul de vedere privind
legalitatea calcularii obligatiilor vamale si accesoriilor aferente, propunand respingerea
contestatiei ca neantemeiata.
III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, argumentele
invocate de contestatoare in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale in vigoare, se retin urmatoarele:
In fapt,
S.C. ... SRL a efectuat in anul 2001 urmatoarele importuri in regim vamal de
admitere temporara cu exonerare totala de la plata taxelor vamale :
- conform DVI .../...2001, cu termen de incheiere a regimului vamal suspensiv
data de ...2005 ;
- conform DVI nr.../...2001, cu termen de incheiere a regimului vamal suspensiv
data de ...2005.
Urmare solicitarii Directiei generale a finantelor publice a judetului Ilfov
nr.../...2009, prin adresa inregistrata sub nr.../...2009 Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale... comunica urmatoarele :
“- titularul operatiunilor suspensive nr.../...2001 si .../...2001 este SC ... SRL.
- mentionam, de asemenea, ca , cesionarea drepturilor si obligatiilor aferente
regimului vamal respectiv de catre titularul regimului vamal suspensiv nu a fost
inregistrata la biroul vamal si nu a avut acceptul autoritatii vamale conform art.96 din
Legea 141/1997.”.
Cu adresa inregistrata sub nr.../...2009 SC ... SRL, prin imputernicitul legal
Cabinetul de avocatura ..., depune la dosarul cauzei si urmatoarele documente :
a. Contractul de leasing financiar nr..../... incheiat intre ... si SC... SRL ( in calitate
de chirias), din care rezulta urmatoarele :
- potrivit art.2 pct.2.1 din contract, ... acorda chiriasului dreptul de a utiliza
echipamentul in termenii si conditiile stipulate in contract, pe o perioada de 4 ani,
perioada pentru care s-a aprobat si admiterea temporara cu exonerare totala de la
plata taxelor vamale ;
- ... are dreptul de a rezilia contractul pe baza unei notificari scrise, cum se
stipuleaza la pct.11.1 ;
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- asa cum prevede art.12 , la expirarea contractului chiriasul poate opta intre
achizitionarea echipamentului sau inapoierea acestuia.
b. Notificarea de incetare a contractului transmisa de ... la data de ...2004 ;
c. Procesul-verbal de predare primire din data de ...2003, prin care echipamentul
importat in regim vamal suspensiv este predat, de catre SC... SRL , societatii SC ... & ...
SRL, cu sediul in Bucuresti, str.... nr.... sector ...- cod fiscal R ...
Prin adresa inregistrata sub nr.../...2009 Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale... precizeaza ca :
“- titularul operatiunilor suspensive nr.../...2001 si .../...2001 este SC ... SRL.
- .... , cesionarea drepturilor si obligatiilor aferente regimului vamal respectiv de
catre titularul regimului vamal suspensiv nu a fost inregistrata la biroul vamal si nu a
avut acceptul autoritatii vamale conform art.96 din Legea 141/1997.”.
Actele administrativ fiscale contestate au fost aduse la cunostinta societatii prin
adresa Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale ... nr.... din data de
...2008.
In drept,
Actele normative, in vigoare pe perioada instituirii regimului vamal suspensiv, al
carui titular a fost SC ... SRL, prevad :
- articolele 93, 95 alin.(1), 96 si 141 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.141/1997
privind Codul vamal al Romaniei :
ART. 93
Titularul aprobarii este obligat sa informeze de indata autoritatea vamala asupra
oricaror modificari care influenteaza derularea operatiunii sub regimul vamal aprobat.
ART. 95
(1) Regimul vamal suspensiv aprobat se incheie atunci cand marfurile primesc un
alt regim vamal.
ART. 96
Titularul regimului vamal suspensiv poate cesiona, cu acceptul proprietarului
marfurilor si cu acordul autoritatii vamale, drepturile si obligatiile aferente regimului
vamal respectiv.
ART. 141
(1) In cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import,
precum si în cazul plasarii marfurilor într-un regim de admitere temporara cu exonerarea
partiala de drepturi de import, datoria vamala ia nastere în momentul inregistrarii
declaratiei vamale.
(2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declaratiei vamale acceptate
si inregistrate.
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- articolele 155 si 156 din Hotararea Guvernului nr.1114/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de aprobare a Codului vamal al Romaniei :
ART. 155
(1) Regimul vamal suspensiv înceteaza daca marfurile plasate sub acest regim sau,
dupa caz, produsele compensatoare ori transformate obtinute primesc, în mod legal, o
alta destinatie vamala sau un alt regim vamal.
(2) Daca regimul vamal suspensiv nu inceteaza in conditiile alin. (1), taxele
vamale si alte drepturi de import datorate se incaseaza 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 determina pe baza elementelor de taxare în
vigoare la data înregistrarii declaratiei vamale pentru acordarea regimului vamal
suspensiv.
(3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru incasarea taxelor vamale si
a altor drepturi de import, la care se adauga comisionul vamal, daca acesta se datoreaza.
ART. 156
În cazul modificarii scopului avut in vedere la acordarea regimului vamal
suspensiv titularul acestui regim este obligat sa solicite biroului vamal în evidenta caruia
se afla operatiunea, daca este cazul, acordarea unui alt regim vamal sau unei alte
destinatii vamale.
Fata de cele de mai sus, urmeaza a se respinge contestatia ca neantemeiata si
nemotivata.
Pentru considerentele aratate in prezenta decizie si in temeiul prevederilor art.216
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se
DECIDE :
Se respinge contestatia formulata de S.C. ... S.R.L.
impotriva actelor
constatatoare privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului de stat nr....si ...
din data de ...2005, ale proceselor verbale privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat nr.../...2005 si
nr.../...2005 si ale deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale nr.../...2008 si nr.../...2008, ca neantemeiata si nemotivata.
Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin.(2) din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
DIRECTOR EXECUTIV
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