
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 199/2002 privind stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale
acreditate în România, precum şi ale personalului acestora

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
întâmpină greutăţi în recuperarea unor datorii de la unele ambasade. Intervenţiile
făcute pe parcursul anilor la Ministerul Afacerilor Externe au rămas fără rezultat.

I. Din anul 1990 şi până în prezent, mai multe ambasade, misiuni
diplomatice şi oficii consulare nu au putut să achite contravaloarea chiriilor pentru
spaţiile ocupate, invocând dificultăţi financiare datorate situaţiei economice şi
politice din ţara respectivă.

Datoriile acumulate au fost solicitate de nenumărate ori atât în scris, cât şi
în cadrul audienţelor avute de conducerea fostei RA „Locato” şi, respectiv, de
conducerea RA – APPS.

Prin Decretul-lege nr. 148/1990, Ministerul Afacerilor Externe era
împuternicit să avizeze rezilierea contractelor de închiriere, când neplata chiriei se
referea la o perioadă mai mare de 6 luni, dar acest lucru nu a fost posibil fiind
vorba de ambasade şi oficii consulare. În cazul în care contractele de închiriere ar fi
fost reziliate, ar fi avut un impact negativ asupra relaţiilor diplomatice ale României
cu celelalte state.

O mare parte a misiunilor diplomatice au achitat în anumite perioade
chiria cu întârziere, fapt ce a condus la calculul majorărilor de întârziere,
principalul motiv invocat fiind alocarea cu întârziere a fondurilor necesare plăţii
chiriei. În prezent, unele misiuni diplomatice au reglementat problema plăţii chiriei,
fără a achita aceste penalizări, în timp ce alte misiuni diplomatice întâmpină
greutăţi în achitarea la termen a chiriei.

Acţionarea în instanţă a ambasadelor presupune acţionarea statului
respectiv, acest lucru fiind imposibil deoarece pe de o parte ambasada beneficiază
de imunitate diplomatică conform Convenţiei de la Viena, iar pe de altă parte,
RA – APPS nu are calitatea de a formula asemenea acţiuni.

Considerăm că aceste creanţe nu se pot stinge decât prin emiterea unui act
normativ în baza căruia RA – APPS să poată proceda la stornarea sumelor facturate
şi neîncasate de la ambasade, misiuni diplomatice şi oficii consulare.

Această problemă este foarte importantă deoarece, conform actelor
normative în materie fiscală, RA – APPS – ca agent economic – este obligată să
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constituie pentru sumele neîncasate în devize provizioane nedeductibile fiscal în
sumă de peste 200 miliarde lei, sume cu care în mod artificial se reduce profitul net
al regiei şi pentru care este obligată să vireze un impozit pe profit de aproximativ
50 miliarde lei.

II. Începând cu 1 septembrie 1998, conform deciziei consiliului de
administraţie al fostei RA „Locato” din data de 31 august 1998, s-au emis facturi cu
TVA pentru chiriile spaţiilor închiriate misiunilor diplomatice cu destinaţie de
cancelarie, reşedinţă şi oficiu consular.

Această decizie a fost luată în urma unui control tematic efectuat de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, având la bază un
raport al Curţii de Conturi a României privind calcularea TVA asupra sumelor
reprezentând chirii pentru spaţiile închiriate misiunilor diplomatice cu destinaţie de
cancelarie, reşedinţă şi oficiu consular.

Această decizie a generat proteste din partea ambasadelor, care au refuzat
să achite TVA, invocând prevederile Convenţiei de la Viena şi principiul
reciprocităţii.

Menţionăm că potrivit legislaţiei în materie, cota zero de TVA se realiza
fie prin facturarea fără TVA în baza unui certificat emis de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, fie prin facturarea cu TVA şi
restituirea acesteia ambasadelor, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, de
către DGFPMB.

Prin urmare, dacă sumele erau achitate, acestea trebuiau restituite pentru
realizarea cotei zero de TVA, anularea acestor datorii neavând nici o influenţă
asupra veniturilor bugetului de stat.

Sumele facturate şi neîncasate reprezentând TVA au fost achitate către
bugetul statului de către fosta RA „Locato” şi, respectiv, RA – APPS.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2002 privind
stingerea unor obligaţii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare,
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, precum şi ale
personalului acestora.

 


