
R O M A. N I A 
ÎNALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE

 
SEC IA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I FISCAL

 

DECIZIA nr.5921 

Pre edinte:   x 
x  
x 
x  

Dosar nr.XXX/2009* 

    

-judec tor

  

- judec tor

  

- judec tor

  

- magistrat asistent 

La data de 14 iunie 2013 s-a luat în examinare recursul declarat 
de reclamanta S.C. XXX SA împotriva Sentin ei civile nr.XXX din 5 
martie 2012 a Cur ii de Apel Timi oara - Sec ia de contencios 
administrativ i fiscal. 

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din data de 14 
iunie 2013, care face parte integrant din prezenta decizie, 
pronun area fiind amânat la 21 iunie 2013.

 

ÎNALTA CURTE, 

Asupra recursului de fa ;

 

Din examinarea lucr rilor din dosar, constat urm toarele:

 

1. Prima instan

 

a) cererea de chemare în judecat

 

Prin ac iunea înregistrat pe rolul Cur ii de Apel Timi oara la 
data de 18.06.2009, sub dosar nr.XXX/2009, reclamanta S.C. XXX - 
SA Arad a chemat în judecat paratele Direc ia Regionala pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara, Autoritatea Na ionala a 
V milor i Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, 
pentru ca prin sentin a ce va fi pronun at s se dispun anularea 
Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal cu nr. XXX/2.12.2008, 
suma total contestat fiind în cuantum de XXX lei; anularea 
procesului verbal nr. XXX/27.11.2008 i Anexelor 1 i 2; anularea 
Deciziei nr.XXX/ 10.06.2009 prin care s-a respins contesta ia

 

reclamantei împotriva deciziei de impunere, anularea Dispozi iei

         

edin a public de la 21 iunie 2013

 



nr.5/ I6.01.2009 prin care s-a respins contesta ia re;encei împotriva 
Procesului verbal de control nr.XXX/ 27.1 1 . 2008, cu obligarea 
paratei de rangul 1 la plata cheltuielilor de judecat .

 
Reclamanta a sus inut c la data

 
de 13.11.2006 a încheiat un act 

adi ional la contractul de leasing nr.

 

MC/ XXX prin care a p r ile, de 
comun acord, au convenit scurtarea perioadei de leasing cu 9 luni si 
ree alonarea pl ilor pentru 38 buc. autotractoare cu o valoare de 
intrare de 2.843.952,68 EUR din care valoarea reziduala a r mas 
nemodificat la suma de 568.790,54 EUR, respectiv 14.968,17 
EUR/buc. Din graficul de e alonare rezult c petenta a achitat, pân 
la încheierea actului adi ional, rata 1-50 în valoare de 1.910.282,06 
EUR si o data cu aceste rate a achitat i o parte din valoarea rezidual , 
respectiv suma de 23.699,61 lei,, r mânând ca rest de plata rata 51 în 
cuantum de 364.880,13 i diferen a de valoare rezidual în cuantum de 
545.090,98 EUR; 

în data de 17 noiembrie 2006 finan atorul XXX LTD a emis 
38 facturi pentru fiecare autotractor în valoare de 14.968,17 EUR, 
în total de 568.790,54 EUR cum s-a prev zut în actul adi ional încheiat 
la data de 13.11.2006, iar conform în elegerii dintre p r i, valoarea 
rezidual a fost e alonat urmând a fi pl tit o dat cu rata de leasing 
lunar .

 

în temeiul dispozi iilor O.G. nr.51/1997, respectiv art.27 alin.4) 
din O.G. nr.51/1997 potrivit c ruia "In cazul achizi ion rii bunurilor 
introduse în ar în condi iile alin.(l) i (2), utilizatorul este obligat s 
achite taxa vamal calculat la valoarea rezidual a bunului din 
momentul încheierii contractului de vânzare-cump rare. Baza de 
calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mic de 20% din valoarea de 
intrare a bunului, indiferent dac p r ile

 

au convenit contractual o 
valoare reziduala mai mica", petenta în data de 6.12.2006 i data 
11.12.2006 a închis opera iunile de import temporar i a achitat TVA 
la valoarea reziduala a bunurilor de 14.968,17 EUR/buc. la cursul de 
3,4995 lei/EUR. 

A ar tat c în mod gre it organul vamal a luat în calul pentru 
stabilirea datoriei vamale suma de 23.999,73 euro/ buc, stabilind 
astfel o valoare rezidual cu mult mai mare decât cea datorat , de 
14.968,17 euro/ buc. 

Având în vedere c legea special men ioneaz imperativ c la 
închiderea opera iunilor de leasing se ia în calcul valoarea rezidual a

 



bunurilor din momentul Încheierii contractului de vanzare-
cump rare i ca finan atorul petentei nu a modificat aceasta valoarea 
prin actele adi ionale, aplicarea TVA asupra valorii totale ramase 
de 
1 / ' i i. 

achitat este nelegal , motiv pentru care solicit anularea acestei 
masuri i exonerarea petentei de la plata diferen ei de TVA pentru 
cele 38 de opera iuni aferente contractului de leasing financiar cu 
nr. MC/XXX încheiat cu XXX LTD din Cipru. 

Referitor la contractul de leasing financiar cu nr.MT/XXX 
încheiat cu XXX LTD din Cipru având ca obiect 1 buc. autotractor 
marca XXX, reclamanta a sus inut c potrivit actului adi ional la 
acest contract rata rezidual a r mas nemodificat , fiind de 14.968,17 
euro din care s-a achitat suma de 623,57 euro, iar ratele au fost 
achitate anticipat, astfel c valoarea rezidual a fost de 14.968,17 
euro, sum asupra c reia trebuia s se calculeze obliga iile vamale.

 

S-a ar tat c prin calculul efectuat de organele vamale a 
rezultat o valoare rezidual de 704.078,82 EUR, mai mare cu 
113.843,82 EUR decât valoarea prev zuta în contract i in addendum 
de 590.235 EUR i în facturile emise cu rata reziduala i având in 
vedere ca opera iunile vamale au fost închise înainte de aderare nu 
sunt aplicabile dispozi iile OMF nr.84/ 17.01.2007 i nici legisla ia 
comunitara fiind aplicabile dispozi iile art.27 alin.4 din O.G. 
nr.51/1997. 

Organele vamale f r nici un temei legal au modificat valoarea 
rezidual men ionata în contract înc lcând în acest mod dispozi iile 
imperative ale legii speciale care precizeaz c TVA se calculeaz la 
valoarea rezidual a bunului din momentul incheierii contractului de 
vânzare-cump rare, cu atât mai mult cu cât finan atorul nu a 
modificat valoarea totala a ratei reziduale ci in mod expres a trecut 
in addendum ca valoarea ini ial a contractului a fost stabilit la 
2.951.177 EUR din care valoarea rezidual total este în cuantum 
de 590.235 EUR din care s-a achitat pana la data prezentului 
addendum suma de 305.082 EUR. Astfel, utilizatorul va pl ti 
locatorului urm toarele sume: rata de capital r mas în valoare de 
437.498 EUR i valoarea rezidual r mas de plat în cuantum de 
285.153 EUR. 

Referitor la contractul de leasing financiar cu nr.XXX încheiat 
cu Volvo Truck Corporation Suedia, având ca obiect 1 buc. cap 
tractor marca Volvo FH12, 4x2, reclamanta a ar tat c prin addendum-
ul încheiat la 14.11.2006 la contractul din 15.08.2002 



p r ile au convenit încheierea anticipat a contractului de leasing 
cu o valoare rezidual de 15.800 euro.

 
S-a precizat c în mod gre it organul vamal a aplicat TVA la 

valoarea r mas de achitat, respectiv 31.750 euro, care cuprinde rata 
de capital de 22.334 euro i rata rezidual neachitat de 9.416 euro. 

Referitor la Contractul de leasing financiar cu nr.XXX din 
18.08.2003 încheiat cu Volvo Truck Corporation Suedia având ca 
obiect 2 buc. cap tractor marca Volvo FH12 4x2, reclamanta a 
precizat c în data de 14 noiembrie 2006 a încheiat un Addendum 
contractul de leasing prin care p r ile au convenit de comun acord 
asupra termin rii anticipate a contractului cu o valoare ini ial de 
150.000 EUR i o valoare rezidual de 30.000 EUR. Rata de capital 
r mas de plat a fost stabilit la suma de 45.874 EUR i valoarea 
rezidual r mas la 30.000 EUR; - în data de 15.11.2006 finan atorul a 
emis dou facturi cu valoare rezidual , fiecare în valoare de 15.000 
EUR; - în data de 5.02.2007 petenta a închis cu DVI XXX opera iunile 
de import temporar i a declarat rata rezidual de 15.000 EUR/buc. la 
cursul de 3,3982 lei/EUR, achitând TVA aplicat asupra acestei valori. 

în data de 27.11.2008, organele vamale au verificat opera iunea 
de închidere temporar i au redactat Procesul verbal nr. 27.11.2008 i 
Decizia de impunere cu nr.XXX/ 2.12.2008. Din con inutul acestor 
acte administrative rezult c organele vamale au considerat c TVA 
nu se aplic la valoarea rezidual a bunurilor de 15.000 EUR/buc, ci la 
valoarea r mas de achitat respectiv la suma de 75.874 EUR ce

 

reprezint rata de capital în cuantum de 45.874 EUR i valoarea 
rezidual în cuantum de 30.000 EUR.

 

Referitor la Contractul de leasing financiar cu 
nr.ROM346/XXX/ 18.08.2003 încheiat cu Volvo Truck Corporation 
Suedia având ca obiect 5 buc. cap tractor marca Volvo FH12x2 si 5 
buc. semiremorci marca Schmitz SCS 24/L, reclamanta a precizat c la 
data de 15 august 2003 s-a încheiat contractul de leasing, iar în data de 
14 noiembrie 2006 a încheiat un Addendum la acest contract prin care 
p r ile au convenit de comun acord asupra termin rii anticipate a 
contractului de leasing cu o valoare ini ial total de 498.740 EUR i o 
valoare rezidual total de 99.748 EUR. Rata de capital totala r masa 
de plat a fost stabilit la 152.573 EUR i valoarea rezidual total 
r mas de plat a fost stabilit la 99.748 EUR; - în data de 15.11.2006 
finan atorul a emis 5 facturi cu valoarea rezidual pentru cap tractor cu 
o valoare de 15.000 EUR/buc. 



i 5  facturi cu valoare reziduala pentru semiremorci cu o valoare de 
4.950 EUR/buc. în vederea închiderii opera iunilor de import 
temporar; - în data de 5.02.2007 i 8.02.2007 petenta a închis cele 10' 
opera iuni vamale de import temporar declarând valoarea reziduala 
de 15.000 EUR/buc. pentru cap tractor i valoarea rezidual de 4.950 
EUR/buc pentru semiremorci, achitând TVA calculat la aceste valori. 
In data de 27.11.2008, organele vamale au verificat opera iunea de 
închidere temporar i au redactat Procesul verbal din 27.11.2008 i 
Decizia de impunere cu nr.XXX/ 2.12.2008. Din con inutul acestor 
acte administrative rezult ca organele vamale au considerat ca TVA 
nu se aplic la valoarea rezidual a bunurilor declarat de petent , ci 
la valoarea r mas de achitat, respectiv la suma de 252.321 EUR din 
care 33.811 EUR/buc, pentru 5 buc. cap tractor si 16.653,20 EUR/buc, 
pentru 5 buc. semiremorci ce reprezint rata de capital r mas de 
achitat în cuantum de 152.573 EUR i valoarea rezidual total în 
cuantum de 99.748 EUR. 

b) întâmpinarea formulat în cauz

 

Prin întâmpinare, pârâta Direc ia General a Finan elor Publice Arad 
a solicitat respingerea ac iunii ca netemeinic i, pe cale de 
consecin , men inerea Deciziei nr. XXX/2009 emis de pârât ca 
legal . S-a precizat c opera iunile de leasing aferente contractelor 
nr.MC/XXX - 38 buc. autotractoare, respectiv nr.MT/XXX - una buc. 
autotractor, au fost încheiate la solicitarea utilizatorului, înainte de 
termenul stabilit prin contractul de leasing i acte adi ionale.

 

Plata integral , s-a f cut cu DPE PA XXX, confirmat de ING 
Bank cu Adresa FN/ 05.12.2006, XXX LTD a confirmat faptul c 
S.C. XXX SA a achitat toate datoriile fa de societate. 

Utilizatorul a încheiat opera iunile suspensive prin punerea în 
libera circula ie, prin Biroul Vamal - Re i a, în zilele de 08 i 11 
decembrie 2006 i 30 ianuarie 2007. 

Astfel, s-a re inut c valoarea în vam declarat de reclamant la 
încheierea regimului vamal suspensiv de admitere temporar a fost de 
14.968,17 euro - valoarea reziduala stabilita prin contractele ini iale, 
inferioar cuantumului de 22.621,58 euro - contractul MT/ XXX, 
respectiv 23.999,73 euro/buc. contractul; MC/ XXX, - valoarea 
r mas , parte neachitat din valoarea ini ial .

 



Contractul  de   leasing  financiar  num rul  xxx /10.05.2002., un 
num r de 10 de opera iuni, având ca obiect 5 buc. (ramase 4 buc.) cap 
tractor marca "VOLVO FH12X21 i 5 buc. semiremorci marca 
Schmitz SCS 24/L - 13, finan ator Volvo Truck Corporation Suedia; 

Contractul  de   leasing  financiar  num rul  ROM  XXX 
15.08.2002, una opera iune, având ca obiect 1 buc. cap tractor marca 
"VOLVO FH12 4X2", finan ator Volvo Truck Corporation - Suedia; 

Contractul   de   leasing   financiar   num rul   ROMXXX/ 
18.08.2003, un num r de 2 opera iuni, având ca obiect 2 buc. cap

 

tractor    marca    "VOLVO    FH12 ' 4X2",    finan ator    Volvo    Truck

 

Corporation - Suedia; 
Contractul   de   leasing   financiar   num rul   ROMXXX/ 

18.08.2003, un num r de 10 de opera iuni, având ca obiect 5 buc. cap

 

tractor marca "VOLVO FH12X2" i 5 buc. semiremorci marca Schmitz 
SCS 24/L -13, finan ator Volvo Truck Corporation Suedia;

 

Contractul   de   leasing   financiar   num rul   ROMXXX/ 
09.08.2004, un num r de 1 opera iune, având ca obiect 1 buc. cap

 

tractor marca "VOLVO FH12X2", finan ator Volvo Truck Corporation 
- Suedia; 

Opera iunile de leasing aferente contractelor - au fost încheiate la 
solicitarea utilizatorului, înainte de termenul stabilit prin contractul 
de leasing i acte adi ionale. Cu Adresa nr.XXX/15.09.2006, 
utilizatorul, S.C. XXX - SA, a solicitat finan atorului Volvo Truck 
Corporation o calcula ie în vederea încheierii anticipate a 
opera iunilor mai sus precizate.

 

Urmare controlului efectuat, organele autorit ii vamale au 
constatat c valoarea r mas , parte neachitata din valoarea ini iala a 
bunurilor - obiect al contractelor de leasing în cauza, este: - 722.650 
euro, contractul ROM XXX/05.06.2000 - 39 buc. cap tractor; 
18.529,39 euro/buc; - 144.754 euro, contractul ROMxxx/TW/IM/ 
10.05.2002 - 4 buc. cap tractor; 23.432,05 euro/buc i 5 buc. 
semiremorci; 10.205,16 euro/buc; -31.750 euro, contractul ROM XXX 
15.08.2002 -l buc. cap tractor; -75.874 euro, contractul ROM 
xxx/XXX/18.08.2003 - 2 buc. cap tractor,respectiv 37.937 euro/ buc; -
252.321 euro, contractul ROM XXX/18.08.2003 - 5 buc. cap tractor; 
33.811 euro/buc. i 5 buc. Semiremorci; 16.653,20 euro/ buc; - 
47.408 euro contractul ROM xxx/TW/IM/09.08.2004 - 1 buc. cap 
tractor. 



Cu Dispozi ia dispozi ia de plat extern nr. xxx, utilizatorul face 
plata integral a debitului c tre finan ator cu Adresa FN/05.12.2006, 
Volvo Truck Corporation a confirmat faptul c S.C. 

 
XXX - SA, a 

achitat toate datoriile fa de societate.

 
Utilizatorul a încheiat opera iunile suspensive în cauz prin 

punerea în libera circula ie, prin Biroul Vamal Re i a în intervalul 
12.12.2006-08.02.2007. 

Astfel, s-a re inut ca valoarea în vam declarat la încheierea 
regimului a fost valoarea rezidual stabilit prin contracte, în loc de 
valoarea r mas ca parte de achitat din valoarea ini ial , dup 
achitarea de c tre utilizator a tuturor ratelor de leasing prev zute în 
contract, precum i a tuturor celorlalte sume datorate conform 
contractului. 

A men ionat pârâta c în baza O.G. nr.51/1997 i art.1611 Cod 
fiscal, precum i art.78 din Regulamentul CEE nr.2913/1992 s-a 
procedat la calcularea valorii în vam de la plasarea m rfurilor sub 
regimul de admitere temporar .

 

Pârâta Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale a 
solicitat respingerea ac iunii.

 

c) sentin a i considerentele primei instan e

 

Prin încheierea de edin din 26.11.2009, la cererea reclamantei, 
s-a dispus efectuarea în cauz a unei expertize contabile, expertiz al 
c rui raport a fost întocmit de expert Ardelean Adrian, raport ce se 
afl la filele 86-96 din dosar. 

împotriva acestui raport de expertiz , pârâta D.G.F.P. Arad a 
formulat obiec iuni, ce au fost solu ionate de acela i expert prin 
r spunsul aflat la fila 111 din dosar.

 

Prin Sentin a civil nr. XXX/ 02.06.2010, Curtea de Apel 
Timi oara a admis ac iunea i a dispus anularea Deciziei 
nr.XXX/02.12.2008, a procesului' nr.XXX/27.11.2008, anularea 
Deciziei nr.XXX/10.06.2009 i a Dispozi iei nr.xx/16.01.2009, cu 
exonerarea reclamantei de la plata sumei de XXX lei reprezentând 
TVA i accesorii, conform raportului de expertiz efectuat în cauz .

 

A obligat pârâtele la plata c tre reclamant a sumei de 5.504,3 lei 
reprezentând cheltuieli de judecat , compuse din 4 lei tax timbru, 03, 
lei timbru judiciar i 5500 lei onorariu de expert. 

Prin decizia civil nr. xxx/ 31.03.2011, înalta Curte de Casa ie i 
Justi ie a admis recursurile declarate de S.C. XXX SA Arad, Direc ia 
Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara în

 



Nume propriu i pentru Autoritatea Na ional a V milor i Direc ia 
General a Finan elor Publice Arad, împotriva Sentin ei civile nr. xxx 
din 02.06.2010 a Cur ii de Apel Timi oara 

 
Sec ia contencios 

administrativ i fiscal, a casat sentin a recurat i a trimis spre 
rejudecare aceleia i instan e cu motivarea c s-a ar tat m decizie c 
d i n actele i lucr rile dosarului nu se poate verifica daca societatea a 
achitat TVA i in cazul ratelor pl tite in avans la data finaliz rii 
contractelor de leasing i c , în rejudecare, instan a de fond va trebui 
s

 

cear preciz ri reclamantei, iar în situa ia în care va sus ine c s-a 
achitat TVA i pentru ratele pl tite în avans, va aprecia cu privire la 
necesitatea efectu rii unei expertize contabile care s verifice acest 
aspect. 

Prin Sentin a nr. XXX/ 5.03.2012, Curtea de Apel Timi oara a 
respins ac iunea reclamantei S.C. XXX SA in contradictoriu cu pârâtele 
Autoritatea Na ional a V milor, Direc ia Regional pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Timi oara i Direc ia General a Finan elor 
Publice Arad. 

Pentru a pronun a aceast sentin prima instan a re inut c în 
perioada 2000-2002 reclamanta a încheiat dou contracte de leasing 
financiar pe care apoi le-a divizat succesiv, autovehiculele fiind 
introduse în România în regim suspensiv., iar in anul 200b reclamanta 
a încheiat anticipat opera iunile de leasing, pl tind drepturile vamale 
prin luare in considerare a valorii reziduale specificat în contractul 
de leasing. 

Instan a de fond a ar tat c prin valoarea rezidual pentru 
determinarea taxelor vamale, se în elege valoarea bunului de la data 
iPicneieru regimuiui vama; suspensiv., interpretare rezultata din 
prevederile art.27 alin.. 1.. 2 i 4 din O.G. nr.51/1997. 

2. Instan a de recurs

 

împotriva acestei sentin e a declarat recurs reclamanta S.C. XXX 
SA Arad. 

a) Motivele de recurs 
In motivele de recurs, reclamanta a sus inut c in mod gre it 

i n s tan a de rond a re inu t ap l icab i l i t a tea p reveder i lo r Leg i i 
nr. 157/2005, deoarece opera iunea vamal în regim suspensiv s-a 
încheiat în luna decembrie 2006, anterior ader rii României la 
Uniunea European .

 



S-a motivat c taxa vamal se calculeaz potrivit art. 27 alin. (4) 
din O.G. nr.51/1997 la valoarea rezidual a bunului din. momentul 
încheierii contractului, iar interpretarea instan ei de fond conform 
c reia valoarea reziduala este valoarea bunului la data încheierii 
regimului vamal suspensiv reprezint o modificare a textului de lege, 
întrucât valoarea rezidual nu cuprinde i ratele de leasing.

 

b) întâmpinarea formulat în cauz

 

Prin întâmpinare, pârâta-intimata Direc ia Regional pentru 
Accize i Opera iuni Vamale Timi oara a solicitat respingerea 
recursului, întrucât încheierea contractului de leasing i transferul 
propriet ii au avut loc înainte de împlinirea termenului de încheiere 
a contractelor, astfel c valoarea rezidual este valoarea ini ial 
minus suma ratelor pl tite.

 

A ar tat pârâta-intimat c potrivit art.l din O.M.F. 84/2007, 
încheierea regimului vamal suspensiv este considerat import, astfel 
c se datoreaz TVA în baza art.1611 alin.l i 2 din Codul fiscal. 

c) Analiza motivelor de recurs 
înalta Curte, examinând motivele de recurs, sentin a primei 

instan e, starea de fapt i legisla ia aplicabil , constat c recursul este 
nefondat dup cum se va explica în continuare.

 

Reclamanta-recurent a încheiat în perioada anilor 2000-2004 mai 
multe contracte de leasing pentru autotractoare i alte componente, 
ulterior contractele au suferit modific ri în sensul reducerii perioadei 
de leasing, f r a se schimba valoarea rezidual de la data încheierii 
contractelor. 

Astfel, din probele cauzei rezult c reclamanta-recurent a 
solici tat încheierea anticipat a contractelor de leasing, iar 
finan atorul i-a transmis la 15.11.2006 valoarea r mas , respectiv 
23.999,73 euro/ buc. i 22.621,78 euro, în timp ce valoarea rezidual 
din contract era de 14.968,17 euro. 

înalta Curte arat c în cazul achizi ion rii bunurilor mobile 
introduse în ar în regim de leasing, utilizatorul este obligat s achite 
taxa vamal la valoarea rezidual a bunului din momentul încheierii 
contractului de vânzare-cump rare care nu poate fi mai mic de 20% din 
valoarea de intrare a bunului, a a cum rezult din dispozi iile art.27 
alin. (4) din O.G. nr.51/1997. 

Se observ c legiuitorul nu face referire la valoarea rezidual de 
la data încheierii contractului de leasing, ci la valoarea rezidual din 
momentul încheierii contractului de vânzare-cump rare.

 



  
_ 1 .     ^ 

Opera iunea de leasing nu poate fi confundat cu aceea de 
vânzare-cump rare.    întrucât    în    cazul     leasingului    locatorul/ 
finan atorul, transmite dreptul de folosin

 
asupra unui bun pe o 

perioad determinat c tre o alt parte, denumit utilizator.

 

în perioada de derulare a leasingului, finan atorul î i p streaz 
proprietatea asupra bunului care se va str muta c tre utilizator, prin 
încheierea unui contract de vânzare-cump rare.

 

Valoarea rezidual este definit în cuprinsul art.2 lit.c) din O.G. 
nr.51/1997 ca reprezentând valoarea la care, dup achitarea de c tre 
utilizator a tuturor ratelor de leasing prev zute în contract, se face 
transferul dreptului de proprietate c tre utilizator.

 

Clauza contractului de leasing referitoare la încetarea anticipat 
relev c în aceast situa ie (fila 432 dos.fond) utilizatorul va pl ti 
locatorului o sum global corespunz toare tuturor ratelor nepl tite.

 

în cazul încheierii anticipate a contractelor de leasing are loc o 
modificare a contractului, cu consecin a modific rii implicite a valorii 
reziduale, care va cuprinde valoarea rezidual ini ial la care se 
adaug o sum global corespunz toare ratelor de leasing neachitate.

 

Ca urmare, procedura utilizat de organul vamal este legal , 
întrucât la data transferului dreptului de proprietate suma global 
pl tit se compunea din ratele de capital achitate anticipat sub forma 
unei sume globale i valoarea rezidual ini ial .

 

Din defini ia dat de legiuitor no iunii de valoare rezidual se 
observ c valoarea rezidual este valoarea la care se face transferul 
dreptului de proprietate dup achitarea tuturor ratelor de leasing 
prev zute în contract.

 

Or, prin plata anticipat , în valoarea rezidual trebuie s fie 
inclus i valoarea ratelor pl tite anticipat, ca sum global , pentru c 
acestea nu au fost pl tite la termenul scadent, ci anticipat.

 

Cu privire la încheierea regimului vamal, se constat c s-au 
aplicat prevederile OMF nr.84/2007, la data încheierii regimului 
vamal suspensiv s-a realizat opera iunea de import, astfel c se 
datoreaz TVA a a cum este prev zut în cuprinsul dispozi iilor 
art.1611 Cod fiscal i H.G. nr.44/2004. 

Organul fiscal a calculat datoria vamal pe baza prevederilor 
legale mai sus enun ate i de altfel, reclamanta-recurent nu a în eles 
s conteste calculul efectiv al datoriei.

 



Având în vedere nioLveiur prezentei decizii, in baza art.312 Cod 
procedura civil , recursul se va respinge, sentin a primei instan e 
fiind legal i temeinic .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

Respinge recursul declarat de reclamanta S.C. XXX SA 
împotriva Sentin ei civile nr.XXX din 5 martie 2012 a Cur ii de Apel 
Timi oara - Sec ia de contencios administrativ i fiscal, ca nefondat.

 

Irevocabil .

 

Pronun at în edin public , ast zi 21 iunie 2013.

  

JUDEC TOR,

 

JUDEC TOR,

 

JUDEC TOR,

     

MAGISTRAT ASISTENT, 
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