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TRIBUNALUL TIMI�
SECITA COMEROALA �I DE CONTENCIOS ADMINIS'1RATTV

SENTINTA CIVIL� NR. ..
�edin�a publica din data de  ...
PRESEDINTE :
GREFIER :  

S-a luat in examinare actiunea formulata de reclamanta SC A   in contradictoriu cu pârâ�ii
AUTORITA'I'EA NATIONALA A VAMILOR BUCURE�TI DIREC�IA REGIONALA
VAMALA TIMI��OARA ',DIREC�IA JUDETEANA PENTRU ACCIZE �I OPERATIUNI
VAMALE TIMI�OARA, A.N.A.F. - AUTORITATEA NA�IONAL� A V�MILOR
-DIRECTIA REGIONAL� PENTRU ACCIZE SI  OPERA�IUNI VAMALE TIMI��OARA
A.N.A.F. - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR -DIRECTIA JUDE�EAN�
PENTRU ACCIZE �I OPERATIUNI VAMALE TIMI��OARA , A.N.A.F. BUCURE�TI prin
D.G.F.P. Timi� având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal f�cut in �edin�a publica, lipsa p�r�ile. Procedura de citare legal îndeplinita.
Dup� deschiderea dezbaterilor s-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin�a dupâ care se

constat� c� mersul dezbaterilor �i concluziile p�r�ilor sunt consemnate în Încheierea de �edin��
din  ..  ce face parte integrant� din prezenta cerere.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de fata constat urm�toarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de ..  sub nr...  reclamanta SC A .. a
chemat in judecata pe parata  AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR solicitând instantei
pronun�area unei hot�râri prin care sa se dispun� anularea decizie de regularizare nr. ... , precum
si obligarea paratei la  restituirea sumei de ..  lei reprezentând taxe vamale , comision , accize ,
TVA , major�ri   de întârziere   si   cheltuieli de judecata .

In motivarea ac�iunii se arata ca la data de ... a întocmit pentru numitul B .. declara�ia de tranzit
vamal nr. ...  pentru autoturismul marca M ... an fabricatie 2003 nr. de înmatriculare  ...
înmatriculat in Germania . Se men�ioneaz� ca pentru încheierea operatiunii de tranzit , titularul
importului si anume B ..  avea obliga�ia sa depun� la Biroul Vamal Bistrita declaratia vamala de
încheiere a tranzitului .

Se învedereaz� ca acesta , din motive independente de vointa reclamantei , nu s-a prezentat la
Biroul Vamal Bistrita pentru efectuarea acestei opera�iuni Se precizeaz� ca in urma verific�rilor
efectuate a aflat ca numitul B .. a p�r�sit tara cu autoturismul aflat in tranzit , f�r� insa sa încheie
opera�iunea de tranzit vamal.

Se învedereaz� ca reclamanta a încercat sa  obtina informa�ii daca autoturismul a p�r�sit in mod
oficial tara insa nu a primit nici un r�spuns.

Se men�ioneaz� ca numitul B ..  nu a respectat obliga�iile legale acestuia revenindu-i obliga�ia de
achita sumele de bani retinute in sarcina reclamantei. Se învedereaz� ca la data de  ... numitul B
... a transmis reclamantei actele de identitate ale ma�inii , permis de circula�ie , acte din care
rezulta ca autoturismul in spe�a era înmatriculat in Spania din data de  ....

In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 554/2004.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciar� de timbru de  .. lei si timbru judiciara de  ..  lei.
In dovedirea ac�iunii reclamanta a depus la dosar o serie de înscrisuri si anume Declaratia de

tranzit vamal nr...  din  ...  Factura fiscal� nr...  din  ..., Adresa nr.... din 16.12.2005 a



Inspectoratului Judetean al Poli�iei de Frontier� Bihor, Adresa nr.... �i Adresa nr... emise de SC
A..., Decizia de regularizare nr..., Ordinele de plat� nr. ... din .. ale SC A...  Invitatie la concilierea
direct� din .. Contestatia nr... Carte de inspectie tehnic� a autovehiculului nr.... emis� de
autorit��ile spaniole la 13.05.2005, pentru autoturismul marca M... cu nr. de identificare �asiu
WD..., permis de circula�ie - certificat de înmatriculare cu seria ... emis la ... de autorit��ile
spaniole pentru autoturismul marca M .. cu nr. de identificare �asiu WD...

Legal citata , DRV TIMISOARA a formulat întâmpinare solicitând admiterea excep�iei de
necompetenta materiala a Curtii de Apel Timi�oara si declinarea cauzei sper solutionare c�tre
Tribunalul Timi� , in acord cu prevederile art. 10 din Legea nr. 554/2004 .

Reclamanta a depus la dosar note de �edin�a prin care a solicitat admiterea excep�iei si
declinarea cauzei spre competenta solutionare Tribunalului Timi� .

Prin sentinta civila nr... Curtea de Apel Timi�oara a admis excep�ia de necompetenta materiala
si a declinat solutionarea cauzei c�tre Tribunalul Timi�.

Pe rolul tribunalului Temi� dosarul a fost înregistrat sub nr...la data de ....
Legal citata , parata DRAOV Timi�oara a depus la dosar întâmpinare , conform art. 118 Cod

proc civ, ,solicitând respingerea actiunii .
Se învedereaz� ca , fata de obiectul actiunii , reclamanta are obliga�ia sa precizeze daca

în�elege sa cheme in judecata si DRAOV Timi�oara .
In considerentele întâmpin�rii se arata ca reclamanta nu a îndeplinit termenul de încheiere a

operatiunii de tranzit in termenul acordat , acest aspect fiind recunoscut de c�tre reclamanta in
mod indirect in cererea de chemare in judecata.

Parata învedereaz� ca principalul obligat sa îndeplineasc� obliga�iile stabilite de art. 164 HG
nr. 1114/2001 este reclamanta . Se men�ioneaz� ca împrejurarea ca autoturismul a fost
înmatriculat in Spania, nu este relevant in spe�a , in acest sens interesând îndeplinirea sau nu de
c�tre reclamanta a obliga�iilor prev�zute de lege.

Reclamanta a depus la dosar precizare de ac�iune in cuprinsul c�reia men�ioneaz� ca în�elege
sa cheme in judecata ANAF si DRAOV Timi�oara , prin Biroul Vamal Cenad.

Prin încheierea de �edin�a din data de .. s-a dispus conexarea la prezentul dosar a dosarului nr.
...

Prin ac�iunea precizata ce face obiectul dosarului nr.... reclamanta a solicitat in contradictoriu
cu aceea�i para�i anularea deciziei nr. 421/102/19.06.2007 , sa se admit� contestatia nr. ... si
contestatia nr.... si sa se dispun� anularea deciziei de regularizare nr. 5133/25.09.2006 si
restituirea sumei de ...reprezentând taxe vamale , comision , accize , TVA , major�ri de
întârziere.;cu cheltuieli de judecata .

In cererea formulata s-a invocat nulitatea absoluta a deciziei de regularizare pe considerentul
ca din cuprinsul deciziei mentionate nu rezulta obiectul actului ceea ce contravine prev art. 43 din
OG nr. 92/2003.
Se învedereaz� in continuare ca la data de .. a întocmit pentru numitul B... declaratia de tranzit
vamal nr...pentru autoturismul marca M.. an fabricatie 2003 nr. de înmatriculare AC ..
înmatriculat in Germania . Se men�ioneaz� ca pentru încheierea opera�iunii de tranzit , titularul
importului si anume B.. avea obliga�ia sa depun� la Biroul Vamal Bistrita declaratia vamala de
încheiere a tranzitului .

Se învedereaz� ca acesta , din motive independente de vointa reclamantei , nu s-a prezentat la
Biroul Vamal Bistrita pentru efectuarea acestei opera�iuni Se precizeaz� ca in urma verific�rilor
efectuate a aflat ca numitul B .. a p�r�sit tara cu autoturismul aflat in tranzit , f�r� insa sa încheie
opera�iunea de tranzit vamal.

Se învedereaz� ca reclamanta a încercat sa botina informa�ii daca autoturismul a p�r�sit in
mod oficial tara insa nu a primit nici un r�spuns.



Se men�ioneaz� ca autoritatea vamala avea obliga�ia sa încheie tranzitul la ie�irea
autoturismului din tara Se învedereaz� ca numitul B ...  a sustras autoturismul de la supravegherea
vamala iar functionarul vamal devine debitor al�turi de persoana care a sustras autoturismul .

In drept , au fost invocate prev art. 43 si 46 din OG nr. 92/2003 , art. 24 Constitutia României
, art. 225 din Codul Vamal , art. 1092 Cod civile, art. 109 si urm Cod proc civ.

La termenul din data de  ... reclamanta a depus la dosar precizare de actiune in cuprinsul
c�reia a mentionat para�ii , precum si a invocat nulitatea deciziei de regularizare , fata de
împrejurarea ca nu s-au respectat prevederile art. 46 din OG nr. 92/2003, reluând motivarea din
cererea de chemare in judecata .

Analizând actele si lucr�rile dosarului , tribunalul retine urm�toarele:
In calitate de comisionar in vama , reclamanta SC A ... a îndeplinit pentru numitul B ...

formalit�tile de tranzit având ca obiect introducerea in tara a autoturismului marca M ...  serie
�asiu W ..., an fabricatie  ....

Autoturismul a fost introdus in tara cu declaratia vamala de tranzit T  ...( fila 18 dosar nr.
5527/30/2007 conexat la prezentul dosar) având ca termen de încheiere a opera�iunii si de
prezentare a bunului si documentelor aferente la biroul vamal de destina�ie , stabilit de biroul
vamal de plecare , data de  ....

Ca urmare a neîndeplinirii obliga�iei men�ionate de închidere a opera�iunii de tranzit in
termenul mentionat parata a emis pe seama reclamantei decizia de regularizare nr. ... prin care
reclamanta a fost obligata sa achite suma de  ...  lei reprezentând taxe vamale , comision, accize,
TVA, major�ri de întârziere

In acord cu prevederile art. 43 din OUG nr. 92/2003 actul administrativ fiscal cuprinde
urm�toarele elemente, si anume denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis �i
data de la care î�i produce efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
împuternicite de contribuabil, dup� caz; obiectul actului administrativ fiscal;motivele de fapt;
temeiul de drept; numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit
legii; �tampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia;men�iuni privind audierea
contribuabilului.

Potrivit art. 46 din acela�i act normativ lipsa unuia dintre elementele actului administrativ
fiscal, referitoare la numele, prenumele �i calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal,
numele �i prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a
semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu exceptia prev�zut� la art. 43 alin. (3),
atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.
In ceea ce prive�te nulitatea deciziei de regularizare atacate , tribunalul constata ca aceasta
cuprinde suficiente elemente pentru stabilirea obiectului actului administrativ fiscal astfel cum
prevede art. 43 din OG nr. 92/2003. Este mentionata in decizia atacata si obliga�ia legala a c�rei
neîndeplinire a atras întocmirea deciziei si calculul obliga�iei fiscale datorate de c�tre reclamanta
Se precizeaz� in decizie si temeiul de drept al stabilirii datoriei fiscale .

Tribunalul va analiza prevederile Codului Vamal incidente in materie.
In conformitate cu prevederile art. 563 din Regulamentul Vamal comisionarul in vama este

persoana juridica romana , constituita , potrivit legii , care , in numele si pe seama altei persoane
sau in nume propriu,, dar pe seama altei persoane , prezint� m�rfurile si efectueaz� declararea in
detaliu a m�rfurilor , depozitarea si alte formalit��i prev�zute in reglement�rile vamale , precum si
plata la autoritatea vamala a cuantumului drepturilor de import si de export .

In acord cu prevederile art. 564 comisionarul in vama este cel care stabile�te raporturi juridice
directe cu autoritatea vamala pentru ansamblul opera�iunilor pe care le efectueaz� potrivit art. 563
si r�spunde de respectarea reglementarilor vamale.

Prin încheierea contractului de comision se nasc obliga�ii in raporturile dintre comisionar si
comitent , iar îndeplinirea îns�rcin�rii primite da na�tere si altor efecte juridice întrucât
comisionarul se obliga direct si personal fata de ter�i .



In conformitate cu dispozi�iile mai sus men�ionate , in mod legal parata a perceput plata
obliga�iilor fiscale vamale de la reclamanta , in virtutea calit��ii acesteia de comisionar vamal.

Potrivit punctului 12 din Decizia nr. 471/2002 , in vigoare la data declaratiei de tranzit ,
Pentru operatiunile de tranzit comun efectuate cu mijloace de transport rutiere, principalul obligat
are urm�toarele obliga�ii s� depun� la biroul de plecare, direct sau prin reprezentant, o declaratie
de tranzit înso�it� de documentele necesare acord�rii regimului (cum ar fi,: facturi sau alte
documente din care s� rezulte valoarea m�rfurilor, specificatii, documente de transport, altele);s�
prezinte m�rfurile intacte, împreun� cu declaratia de tranzit �i documentele însotitoare la biroul de
destinatie, în termenul acordat �i s� respecte m�surile de identificare dispuse de autoritatea
vamal�, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate etc
Aceasta prevedere este reluata in punctul 9 din Ordinul nr. 629/2005 Principalul obligat este
persoana care î�i exprim� voin�a de a efectua o operatiune de tranzit prin depunerea declaratiei de
tranzit prev�zute în acest scop. In speta de fata , numitul Buta Adrian a perfectat cu reclamanta
contractul de comision , in temeiul c�ruia aceasta din urma avea obliga�ia de a îndeplini
obliga�iile prev�zute de art. 578 din HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Codului Vamal al României , intre care amintim s� prezinte biroului vamal o
împuternicire pentru salariatii abilitati s� exercite activit��i legate de îndeplinirea formalit��ilor
vamale �i s� retrag� împuternicirea atunci când persoanele respective nu mai realizeaz� aceast�
activitate;s� manipuleze, s� dezambaleze m�rfurile la cererea autorit��ilor vamale �i s� le
reambaleze f�r� s� provoace deprecierea lor; s� asigure completarea corect� a documentelor
vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare �i s� efectueze cu exactitate calculul sumelor
cuvenite bugetului de stat; s� constituie la biroul vamal o garantie care s� acopere cuantumul
drepturilor de import �i de export corespunz�toare m�rfurilor supuse v�muirii �i aflate în
depozitele sau în gestiunea proprie; s� asigure depunerea declaratiei vamale la biroul vamal pe
lâng� care î�i desfa�oar� activitatea, prin procedee informative, în structura utilizat� de sistemul
informatic integrat al activit��ii vamale; s� asigure integritatea m�rfurilor depozitate în spa�ii de
depozitare proprii; s� pl�teasc� la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de
stat, prev�zute în normele legale, în cazul în care aceast� plat� nu s-a efectuat direct de c�tre
titularul operatiunii; s� comunice imediat Autorit��ii Nationale a V�milor �i biroului vamal pe
lâng� care func�ioneaz� schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezint� persoana
juridic�, a spa�iului de birou, ori a spatiului de depozitare �i once alt� modificare în ceea ce
prive�te activitatea de comisionar in vam�; s� organizeze �i s� �in� evidenta operatiunilor derulate
în mod identic cu evidenta biroului vamal pe lâng� care func�ioneaz�; registrele de eviden�� pe
care le utilizeaz� se certific� de �eful biroului vamal pe lâng� care func�ioneaz�. Prin urmare , in
calitate de comisionar vamal reclamanta are obligatia legala de a întocmi toate documentele
legale in leg�tura cu operatiunile pentru care a fost mandatat. Totodat� , potrivit dispozi�iilor art.
579 din acela�i act normativ comisionarul în vam� r�spunde în solidar cu titularul opera�iunii de
v�muire pentru diferentele în minus constatate la controlul ulterior, precum �i pentru penalit��ile
rezultate din aceste opera�iuni.

Tribunalul constata ca termenul de încheiere a opera�iunii nu a fost respectat de c�tre
reclamanta .

Reclamanta sustine ca obliga�ia de încheiere a opera�iunii de tranzit revine autorit��ii vamale
, precum si numitului Buta Adrian , in calitate de titular al opera�iunii si ca a f�cut diligente
pentru a verifica situa�ia autoturismului.

Tribunalul retine ca adresa f�cuta de c�tre reclamanta c�tre ANV , respectiv c�tre Biroul
Vamal Bors a fost emisa abia la data de 10.01.2006 , respectiv 16.02.2006 dup� expirarea
termenului men�ionat de autoritatea vamala ca termen de încheiere a opera�iunii si de prezentare a
bunului si documentelor aferente.

In acord cu dispozi�iile art. 114 din Legea nr. 86/2006 regimul de tranzit se încheie �i
obliga�iile titularului se considerâ îndeplinite când m�rfurile plasate sub acest regim �i



documentele solicitate au fost prezentate biroului vamal de destina�ie, în concordan�� cu
dispozi�iile regimului.

In acord cu prevederile art. 115 principalul obligat este titularul regimului de tranzit �i
r�spunde pentru: prezentarea m�rfurilor intacte la biroul de destinatie în termenul prev�zut �i cu
respectarea întocmai a m�surilor de marcare �i sigilare adoptate de autoritatea vamal�; respectarea
dispozi�iilor referitoare la regimul de tranzit. In articolul 4 din Codul Vamal este definit termenul
de „ titularul regimului de tranzit „ca fiind - persoana în numele c�reia s-a f�cut declaratia vamal�
sau persoana c�reia i-au fost transferate drepturile �i obliga�iile persoanei mentionate anterior în
privinta regimului vamal. In spe�a de fata , intervenind contractul de comision drepturile si
obliga�iile persoanei fizice au fost transferate c�tre comisionarul in vama.

Data fiind complexitatea activit��ii vamale, in cazul opera�iunilor vamale, prezentarea
m�rfii depunerea declaratiei vamale sumara si in detaliu p�strarea si manipularea m�rfurilor in
depozit etc pot fi efectuate de persoane juridice romane care au calitatea de comisionari in vama,
cu autorizarea Autoritarii Nationale a V�milor.

.
Reclamanta a ac�ionat in baza contractului de comision perfectat cu numitul B ...
In baza acestui contract reclamanta a actionat in numele si pe seama comitentului . In

raporturile cu autorit��ile vamale , comisionarului in vama ii incumba o r�spundere de drept
public, fiind vorba despre raporturi juridice de drept vamal .

Astfel fiind , potrivit reglementarilor Regulamentului de aplicare a Codului Vamal
comisionarul in vama stabile�te raporturi juridice directe cu autoritatea vamala pentru
operatiunile pe care le efectueaz� si r�spunde de respectarea reglementarilor vamale .

In calitate de mandatar , comisionarul in vama îndepline�te in numele si pe seama
clientului sau operatiuni vamale , respective declararea in detaliu a m�rfurilor , depozitarea si alte
operatiuni vamale precum prezentarea m�rfurilor declarate la controlul vamal si achitarea in vama
a drepturilor de import si de export .
Codul vamala reglementeaz� r�spunderea solidara a comisionarului in vama si a comitentului.
R�spunderea comisionarului este independenta de stabilirea vreunei culpe din partea sa . Astfel
fiind , autoritatea vamala se va putea îndrepta fie împotriva comisionarului vamal, fie împotriva
comitentului pentru diferente si penalitatea , fiecare dintre ei fiind tinut pentru întreg debitul .

In aceste condi�ii autoritatea vamala se va îndrepta împotriva comisionarului in vama
întrucât cu acesta are rela�ii directe si de durata precum si din ra�iuni de celeritate si solvabilitate
Aceasta nu înseamn� ca comisionarul nu se va putea îndrepta împotriva comitentului pentru a-si
recupera total sau partial sumele pl�tite c�tre autoritatea vamala , întrucât r�spunderea solidara
este stabilita de legiuitor doar fata de autoritatea vamala intre par�i find aplicabile clauzele
contractuale si regulile contractului de mandate , pe baza actiunii in regres.

Retinând cele mentionate , v�zând si prevederile legale invocate rnai sus , tribunalul va
respinge actiunile care fac obiectul dosarelor conexate .

Tribunalul va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea ce face obiectul dosarului nr 932/59/2007 formulata de c�tre
reclamanta SC A ...cu sediul in - Timi�oara, str...  sediul ales la SCA C ...  în T ..   in
contradictoriu   cu ANV    DIRECTIA REGIONAL� VAMAL� TIMI��OARA �i DIRECTIA
JUDE�EAN� PENTRU ACCIZE �I OPERATIUNI VAMALE TIMI�OARA  A N.A.F.
BUCURE�TI prin D.G.F.P. Timi�  precum si actiunea ce face obiectul dosarului nr 5527/30/2007
al Tribunalului Timi� , conexat la prezentul dosar.



la act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronun�ata in �edin�a publica azi ...

PRESEDINTE


