
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe
valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de
import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

În anul 2003, Ministerul Afacerilor Externe, în baza
contractului încheiat cu firma Kongsberg din Norvegia, urmează să
primească ultimul lot de echipamente din sistemul integrat de
secretizare a informaţiilor, furnizat de această firmă.

Valoarea acestui ultim lot de echipamente este de
3.077.817,63 USD ( 101.804.642.977 lei la un curs de 33.077
lei/USD/06.05.2003). Aproximativ 90% din echipamentele primite sunt
destinate misiunilor diplomatice ale României, aceste echipamente
fiind recepţionate în România numai pentru a se putea efectua o
încărcare cu programe specifice de către specialiştii Ministerului
Afacerilor Externe în cooperare cu personalul angajat al furnizorului.

Valoarea taxei pe valoarea adăugată, aferentă întregului lot
de echipamente importate de Ministerul Afacerilor Externe, în anul
2003, se ridică la aproximativ 50 miliarde lei, din care s-a achitat până
în prezent suma de aproximativ 28,2 miliarde lei. Fondurile alocate în
bugetul ministerului, pe anul în curs, nu permit susţinerea acestui efort
bugetar, până la limita menţionată mai sus.

Având în vedere austeritatea bugetului alocat ministerului
pe anul 2003, în condiţiile în care se solicită o implicare mai accentuată
a misiunilor diplomatice pentru accelerarea aderării României la
Uniunea Europeană, este necesară suspendarea pentru o perioadă de
300 de zile a plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru importul ultimului
lot de echipamente pentru secretizarea informaţiilor, ce urmează a se
importa în trimestrul II al anului 2003.

Urgenţa reglementării este determinată de faptul că
echipamentele la care se face referire au intrat în ţară în primele zile ale
lunii iunie 2003.
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Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea
adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate
înzestrării Ministerului Afacerilor Externe.


