
Dosar nr..TRIBUNALUL  ...SENTINTA NR452/CA/2007
     REFERITOR LA   DECIZIA NR. 46/2006

Pe rol judecarea cauzei   formulat� de reclamanta SC  ...  in contradictoriu cu pârâta   
BIROUL VAMAL TIMISOARA , DIRECIIA REGIONALA PENTRU ACCIZE si
OERATIUNI  VAMALE  cu sediul  .... cu sediul în.. �i DGFP  cu sediul în... având ca obiect
anulare act de control taxe s impozite.

Procedura  legal    indeplinita 
 Reprezentanta pârâtelor solicit� respingerea actiunii formulate de reclamant� ca
neântemeiat� �i mentinerea Actului Constatator nr....  emis de Biroul Vamal Timi�oara si a
deciziei nr.97/46/09.03.2006, respingerea exceptiilor  invocate de reclamant� pentru motivele
ar�tate în concluziile scrise pe care le depune la dosar.

TRIBUNALUL DELIBERÂND,
Constat� c�, prin actiunea înregistrat� la Tribunalul Timi� sub dos.nr....
 reclamanta SC D    a  solicitat ca, în contradictoriu cu pârâ�ii BIROUL VAMAL  DIRECTIA
REGIONALA VAMALA �i DGFP  TIMIS prin hot�rârea ce se va pronun�a în cauz�, s� se
dispun� anularea actului constatator nr.... . încheiat de pârâtul Biroul Vamal Timi�oara prin
care s-a stabilit în sarcina sa o datorie vamal� în sum� de  ... lei taxe vamale, comision
vamal,accize �i TVA �i a deciziei nr.97/46/9.03.06. prin care pârâta DGFP Timi� i-a respins
contesta�ia formulat� împotriva actului constatator.
În motivarea actiunii reclamanta arat�, în esen��, urm�toarele:
La data de .. pârâtul Biroul Vamal Timi�oara a emis actul constatator nr... prin care a stabilit
în sarcina sa o obliga�ie de plat� a unei datorii vamale în valoare de .. lei în solidar cu SC   L .
In   motivarea actului constatatorr pârâtul a mentionat c� acesta s-a emis în temeiul art 61 din
L 141/1997, datorit� neacheierii opera�iunii suspensive aplicând prev. art 95 al. 1 �i 2 din
c.vamal �i ale art 96 �i 155 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin HG .
Impotriva actului constatator a formulat contestatie, care prin decizia nr.97/46/9.03.06. i-a
fost respins�.
La data de  SC L   , cu sediul în A    ia solicitat s� întocmeasc� documentatia vamal� necesar�
definitiv�rii unor opera�iuni vamale de import pentru cantitatea de  ... 1 tone benzin�,
importuri aflate pân� la data de 25.03.03. în regim de perfec�ionare activ�, dat fiind c�
benzina a fost importat� temporar la o cifr� octanic� 90 pentru ca pârâta SC L   s� o
prelucreze pentru a o aduce la cifra octanic� 98.
In baza documentelor ce i-au fost puse la dispozi�ie de SC L   �i dup� verificarea acestora a
întocmit declara�iile vamale de import definitiv nr.I  ..... pe care, împreun� cu documentele
înso�itoare le-a prezentat pârâtului Biroul vamal Timi�oara in vederea acord�rii liberului de
vam�.
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             La 15 zile dup� acordarea liberului de vam� pârâtul a considerat c� se face vinovat�
de înscrierea în declaratiile vamale de ir~iport a codului tarifar 074 conform c�ruia
importatorul SC L    a beneficiat de scutire de obliga�ia garant�rii datoriei vamale.
Reclamanta arat� c� scutirea de obliga�ia de a garanta datoria vamal� a fost acordat� de
pârâta Autoritatea Na�ional� a V�milor prin Directia Regional� Vamal� Ia�i �i c� ea nu a
facut nimic altceva decât s� completeze declaratiile vamale de import în concordan�� cu
documentele puse la dispozi�ie de c�tre importator, care a beneficiat de scutirea garant�rii
datoriei vamale.



Mai arat� reclamanta c� prin adresa nr.... DRVI Ia�fi importatorului SC L   i-a permis ca
opera�iunile de v�muire s� fie definitivate prin Biroul Vamal Timi�oara �i c� în calitate de
comisionar vamal nu are competenta cenzur�rii documentelor emise de autorit��ile vamale,
având numai obliga�ia de a verifica documentele emise de aceste autorit�ti în favoarea unui
importator sau altul.
Arat� c�, în baza raporturilor contractuale avute cu SC L  a respectat prevederile legale
prezentând în scopul definitiv�rii regimului de perfec�ionare activ� toate documentele
prev�zute de lege, emise �i autorizate de autorit�tile vamale.
Autorizatia de perfec�ionare activ� nr... eliberat� de DRVI Ia�i, cu scutirea de la obliga�ia de
datorii vamale, în favoarea SC L   a fost completat� prin adresa nr.... . în care se men�ioneaz�
denumirea, statutul �i sediul operatorului SC A    în baza contractului de procesare nr....prin
adresa nr ...  în care s-a prev�zut unitatea vamal� de control, de plasare �i de încheiere, Biroul
Vamal Timi�oara.
Initial în autorizatie era prev�zut� ca unitatea vamal� de plasare �i de încheiere a opera�iunii
de perfec�ionare activ� Biroul Vamal Piatra Neamt.
Reclamanta mai arat� c� prin actele administrative enuntate, s-a schimbat operatorul, locul
unde se efectueaz� perfec�ionarea activ� �i biroul vamal de definitivare a opera�iunii vamale
�i c� prin aceste acte nu se modific� cu nimic aprob�rile de scutire de obliga�ia datoriei
vamale acord�t� importatorului în baza autorizatiei de perfectionare activ� nr.... , precum �i
c� dacâ initial aceste aprob�ri erau valabile pentru Biroul Vamal P.Neamt la definitivarea
opera�iunii de perfec�ionare prin vama DRVI Ia�i acelea�i aprob�ri au fost date �i pentru
Biroul Vamal Timi�oara.
Sustine c� autorit��ile pârâte au interpretat gre�it prev. HG 1114/2001, respectiv cele ale art
154 ignorând faptul c� importatorul a beneficiat de scutire de obliga�ia de a garanta datoria
vamal�, motiv pentru care în mod justificat în con�inutul declaratiilor vamale de import pe
care le-a întocmit a trecut codul tarifar 074.
 În drept, în sustinerea actiunii sunt invocate prev. L 544/2004, ale L 141/1997 �i ale
Regulamentului de aplicare a Codului vamal, aprobat prin HG 1114/2001.
Prin întâmpinarea depus� la dosar de pârâta Direc�ia General� a Finantelor Publice Timi� ( f
6-8 din dosarul Tribunalului Tîmi� nr.215/30/2006) �i notele de �edin�� depuse de pârâta
Directia Regional� Vamal� Timi�oara în nume propriu �i pentru pârâta Autoritatea Na�ional�
a V�milor s-a solicitat respingerea actiunii reclamantei învederându-se în aparare, în esen��,
urm�toarele:
Conf art 40 din Regulamentul aprobat prin HG 1114/2001.declara�ia vamal� de detaliu
semnat� de importator, exportator sau de reprezentantul acestuia are valoarea unei declaratii
pe proprie r�spundere a semnatarului în ceea ce prive�te plasarea m�rfurilor sub regimul
vamal solicitat.
Prin înscrierea de c�tre reclamant� în rubrica 37 a declaratiilor vamale a codului 5100/074 se
plaseaz� m�rfurile în regim de perfec�ionare activ� cu suspendare far� garantarea datoriei
vamale.
Aprob�rile de scutire de garan�ia datoriei vamale emise de DRV Ia�i produceau efecte decât
fa�� de birourile vamale din raza de competen�� a regionalei vamale emitente.
Conf art 96 din Regulamentul aprobat prin HG 1114/2001. comisionarul vamal r�spunde în
solidar cu titularul opera�iunii de v�muire pentru diferentele în minus constatate la controlul
ulterior.
La cererea reclamantei, Înalta Curte de Casatie �i Justi�ie prin înche erea din  ..  a dispus
str�mutarea judec�rii pricinii de la Tribunalul Timi� la tribunalul Bihor, p�strând actele
îndeplinite.



În cauz� s-au administrat probe cu înscnsuri din examinarea c�rora �i a dispozi�iilor legale
aplicabile instanta retine urm�toarele:
Reclamanta este comisionar vamal �i în aceast� calitate are toate drepturile, obliga�iile �i
r�spunderile prev. de L 141/1997 privind Codul Vamal al României �i de Regulamentul de
aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin HG 1114/2001.
Conf art 40 din Regulamentul vamal, declaratia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declaratii pe proprie r�spundere a
acestuia în ceea ce prive�te: exactitatea datelor înscrise în declaratia vamal�; autenticitatea
documentelor anexate la declaratia vamal� �i plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat.
Art. 96 din acela�i Regulament prevede c� comisionarul vamal r�spunde în solidar cu
titularul opera�iunii de v�muire pentru diferen�ele în minus constatate la controlul ulterior,
precum �i pentru penalit��ile rezultate din aceste opera�iuni.
La cererea SC L   DRVI Ia�i i-a eliberat autorizatia nr....  de perfec�ionare activ� prin
operatorul SC M   a cantit��ii de benzin�, CO 92, prev�zut� în contractul nr.CE
347/5.09.2002 încheiat cu firma E  
              În autonza�ie s-a prev�zut felul perfec�ion�rii - PROCESARE (ETILARE), locul
unde se efectueaz� opera�iuriea de perfec�ionare - SC M   precum �i termenul de reexport al
benzinei, 30.09.2003.
Aprobarea de scutire de obliga�ia garant�rii datoriei vamale a fost dat� pân� la data de
30.09.2007.
Prin adresa nr....  DRVI Ia�i completeaz� autorizatia de perfec�ionare activ�
nr.22044/4.11.02. în sensul c� aprob� schimbarea locului unde se efectueaz� opera�iunea de
perfec�ionare activ� �i operatorul, respectiv SC A  Timi�oara.
Prin acest act îns� nu se modific� termenul de reexport �i nici termenul de scutire de obliga�ia
garant�rii datoriei vamale, aprobate initial importatorului.
Prin actul nr. ... DRVI Ia�i  aprob� importatorului o nou� completare a autorizatiei de
perfec�ionare activ� în sensul c� aprob� ca Biroul Vamal Timi�oara s� efectueze controlul de
plasare �i de încheiere a regimului vamal suspensiv de perfec�ionare activ�.
În numele �i pentru SC L   reclamanta a întocmit în data de 25.03.2003. declaratiile vamale
de import 1   pe baza autorizatiei de perfectionare activ� nr.... �i a actelor completatoare nr.
...�i nr. .. �i a celorlalte documente ce i-au fost predate de c�tre SC L .
Este dovedit �i necontestat c� în declara�iile vamale sus ar�tate reclamanta a mentionat la
rubrica 37 codul 5100/074 plasând marfa în regim de perfec�ionare activ� cu suspendarea
pl��ii drepturilor de import �i fâr� garantarea datoriei vamale.
Dup� acordarea liberului de vam� pentru marfa care a fâcut obiectul declaratiilor vamale sus
ar�tate autoritatea vamal� a fost sesizat� c� benzina aflat� sub regimul vamal suspensiv
solicitat de reclamant�, este vândut�, nu a fost supus� transform�rii (aditiv�rii) în vederea
obtinerii produsului compensator �i export�rii în aceea�i cantitate, dar cu cifr� octanic�
superioar�.
In consecin��, Serviciul de Supraveghere Vamal� �i Lupt� Împotriva Fraudelor Vamale din
cadrul pârâtei DRV Timi�oara în urma investiga�iilor efectuate a constatat c� plasarea
m�rfurilor sub regimul de perfectionare activ� a fost efectuat� de reclamant� în mod eronat,
deoarece autorizatia de perfec�ionare activ� nr ...  a celor 214, 100 tone benzin� în valoare de
... dolari a fost obtinut� de SC L  în baza contractului nr..., iar în factura prezentat� la
v�muirenr... este mentionat contractul nr.....
Aceast� factur� de vânzare cump�rare atest� transferul propriet��ii m�rfii �i astfel regimul
vamal ce trebuia acordat era acela de import definitiv cu plata drepturilor vamale.
 In consecin��, pârâtul Biroul Vamal Timi�oara prin adresa nr... a dispus luarea unei m�suri
'asiguratorii constând în indisponibilizarea sumei de  .. lei, garantat� de BRD prin scrisoarea



de garan�ie nr.228 în favoarea pârâtului pentru opera�iunile vamale suspensive din
25.03.2003.
Împotriva acestui act de executare reclamanta a formulat contestatie, care a fost respins� prin 
sent.civ. nr....a Judec�toriei Timi�oara, r�mas� definitiv� prin decizia nr. ... a Tribunalului
Timi�.
Ca urmare a nerespect�rii prev. art 95 lit n) din Regulamentul aprobat prin HG 1114/2001
prin întocmirea declaratiilor vamale în mod eronat pentru obtinerea regimului vamal
suspensiv de perfec�ionare activ� cu suspendarea drepturilor de import pentru benzina
importat� de SC L  prin decizia nr.... . reclamantei i s-a suspendat autorizatia de comisionar
în vam�.
Actiunea introdus� de reclamant� în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Na�ional� a V�milor
pentru anularea deciziei nr.... a fost respins� prin sent.civ.nr....   a Curtii de Apel Timi�oara,
hot�râre care a fost men�inut� prin decizia nr....  a Inaltei Cur�i de Casa�ie �i Justitie.
Termenul aprobat pentru încheierea regimului vamal de perfec�ionarea activ� a expirat la data
de 30.09.2003.
Reclamanta nu a solicitat - prelungirea termenului pentru încheierea regimului vamal
suspensiv.
Conf-art 144 al. l lit b) din L 141/1997 datoria vamal� ia na�tere �i în cazul neândeplinirii
uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal suspensiv.
Cu ocazia controlului a posteriori efectuat de pârâtul Biroul Vamal Timi�oara, în baza art 61
din c.vamal, în data de 1.. s-a constatat c� reclamanta nu a încheiat regimul vamal suspensiv
de perfec�ionare activ� solicitat prin declaratiile vamale import 1   �i în consecin��, justificat
în temeiul art 95, art 144 al. l lit b) din Ccodul Vamal, art 40, art 96 �i art 155 al.2 din
Regulamentul vamal aprobat prin HG 1114/2001. a încheiat actul constatator nr. ..., prin care
a stabilit r�spunderea solidar� a reclamantei pentru drepturile vamale în sum� total� de ... lei
din care :...lei taxe vamale, ...  lei comision vamal, ..  lei accize �i .. lei TVA.
Sustinerea reclamantei în sensul c� actul constatator atacat este nelegal, întrucât pe baza
autoriza�iei de perfec�ionare activ� nr.... �i a actelor emise în completare de c�tre DRVI Ia�i,
benzina importat� de SC L  în vederea proces�rii �i exportului era scutit� de la garantarea
datoriei vamale este nefondat� , întrucât aprob�rile de scutire respective au fost valabile
numai pentru opera�iunile de import în regim de perfec�ionare activ� efectuate exclusiv prin
birourile vamale din subordinea DRVI Ia�i �i nu pentru opera�iunile efectuate prin Biroul
vamal Timi�oara.

De altfel, aprob�rile date de DRVI  IASI   cu actele nr... �i nr..... au fost date �i au fost
valabile numai pentru Biroul Vamal P.Neamt.
Adresa nr... contine doar aprobarea pentru extinderea opera�iunilor de perfec�ionare activ� �i
pentru Biroul Vamal Timi�oara �i nicidecum nu este o aprobare de scutire de obliga�ia
garant�rii datoriei vamale.
Se constat� c� potrivit art 2 �i 5 din OMF nr.977/2000 cererea de aprobare a scutirii de
obliga�ia de constituire a garan�iei pentru datoria vamal� se depune �i se aprob� numai de
c�tre directia regional� vamal� în a c�rei raz� de competen�� se afl� biroul vamal la care
urmeaz� s� se efectueze formalit��ile vamale.
Astfel c�, aprobarea de scutire de obliga�ia garant�rii datoriei vamale data de DRVI Ia�i SC
L..SRL nu produce efectele invocate de reclamant�.
De altfel, aceste sus�ineri ale reclamantei nici nu au leg�tur� cu cauza de fa�� cât� vreme prin
actul constatator nr.... s-a stabilit în sarcina sa, obliga�ia de plat� a unei datorii vamale
n�scut� ca urmare neîncheierii regimului vamal suspensiv în termenul aprobat �i nu obliga�ia
de constituire a unei garan�ii pentru a se asigura plata datoriei vamale.



Lipsa calit��ii de debitor al creantei bugetare invocat� de reclamant este
lipsit� de temei pentru considerentele de fapt �i de drept mai sus enuntate. Motivele de
nelegalitate a actului constatator invocate de reclamant� bazat
pe prevazute   la art 27 �i 28 din OG 92/2003 sunt nefondate, întrucât, pe de o parte,
dispozi�i le legilor fiscale sunt de strict� interpretare iar pe de alt� parte, actul
constatator atacat a fost emis în baza art 158 din codul vamal.
De altfel, conf art 32 din OG 92/2003, impozitele, taxele �i alte sume care
se datoreaz� potrivit legii, în vam� sunt administrate de c�tre organele vamale. Ca urmare,
actul constatator nr.1750/14.10.05. este un act administrativ
fiscal �i în în�elesul prev. art 41 din OG 92/2003.
Pentru toate aceste considerente, instanta apreciaz� c� actul constatator nr.... . încheiat de
pârâtul Biroul Vamal Timi�oara �i decizia nr.97/46/9.03.2006. prin care pârâta DGFP Timi� a
respins contestatia reclamantei împotriva actului constatator sunt legale �i întemeiate.
In consecm��, urmeaz� a se respinge ca nefondat� actiunea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII IIOT�R��TE
Respinge actiunea introdus� de reclamanta SC D     in   contradictoriu cu pârâ�ii B  , cu sediul
in T    DROV TIMISOARA,   cu sediul in Timi�oara ... 
Pronun�at� in �edin�a public�  ...


