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ROMÂNIA TRIBUNALUL 

SEC�IA COMERCIAL �I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 
SENTINTA NR .         DOSARNR. 

 
�EDIN�A PUBLIC� DIN 

 
PRE�EDINTE:                - JUDEC�TOR 

       - GREFIER 
 
 

 
Din partea Parchetului de pe lâng� Tribunalul X a participat domnul procuror X 

 

 
Pe rol fiind judecarea cererii în contencios administrativ formulat� de reclamantul împotriva 

pârâtei D.G.F.P. X �.a.  
 La apelul nominal s-a prezentat avocat X pentru reclamant �i cj. X  pentru pârâta D.G.F.P. X, 
lips� fiind pârâta Direc�ia Regional� Vamal� Interjude�ean� X 

Procedura de citare a fost legal îndeplinit�.  
S-a f�cut referatul cauzei, dup� care:  
Reprezentanta reclamantului a învederat instan�ei c�, fa�� de faptul c� din adresa pârâtei D.R.V. 

X  rezult� c� nu a fost întocmit� nici o declara�ie vamal�, nu mai are de formulat alte cereri �i a solicitat 
acordarea cuvântului în fond.  

Reprezentantul pârâtului a declarat c� nu mai are de formulat alte cereri �i a solicitat acordarea 
cuvântului în fond.  
 Reprezentantul Parchetului de pe lâng� Tribunalul X a declarat c� nu mai are de formulat alte 
cereri �i a solicitat acordarea cuvântului în fond.  
Instan�a a constatat cauza în stare de judecat� �i a acordat cuvântul în fond.  
Reprezentanta reclamantului a solicitat admiterea ac�iunii a�a cum a fost formulat�, în sensul anul�rii 
deciziei �i a actului constatator �i exonerarea reclamantului de la plata sumei de lei reprezentând taxe 
vamale. 

 F�r� cheltuieli de judecat�.  
Reprezentantul pârâtei a solicitat respingerea ac�iunii.  
Reprezentantul Parchetului de pe lâng� Tribunalul a solicitat admiterea ac�iunii în lipsa 

declara�iei vamale.  
 

TRIBUNALUL, 
 

Prin cererea înregistrat� la aceast� instan�� sub nr. …/……….. reclamantul X a chemat în 
judecat� pe pârâ�ii Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului X �i Direc�ia Regional� Vamal� X 
Contesta�ia reclamantului a fost solu�ionat� prin decizia nr. …/……., emis� de pârâta D.G.F.P. X  
 Decizia a fost comunicat� reclamantului la ……. . 

Reclamantul a formulat prezenta ac�iune în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea 
actului contestat.  

Potrivit art. 61 Cod vamal, autoritatea vamal� are dreptul s� efectueze control vamal ulterior 
al opera�iunii de import, într-o perioad� de cinci ani de la acordarea liberului de vam�. În spe��, 
data la care s-a acordat liber de vam� pentru motoscuterul importat de reclamant este X. Din punct 
de vedere al termenului, controlul f�cut de pârâta DRV X este legal. Potrivit art. 63 al. 1 din Codul 
vamal, autoritatea vamal� poate determina taxele vamale cuvenite �i poate lua m�suri de încasare 
sau restituire a acestora" atunci când se constat� c� s-au înc�lcat reglement�rile vamale datorit� 
unor date cuprinse în declara�ia vamal�.  



În spe��, s-a constatat c� taxele vamale datorate de reclamant au fost gre�it calculate de 
Biroul vamal X. Pentru a stabili în sarcina reclamantului taxe suplimentare celor achitate cu 
chitan�a nr. …/……  era necesar ca acestuia s�-I fie imputat� gre�ita calculare a taxelor, ca urmare 
a unor date cuprinse în declara�ia vamal�.  

Tocmai aceast� condi�ie legal� nu este îndeplinit� în spe��, întrucât cu ocazia importului 
motoscuterului, nu s-a întocmit declara�ia vamal� sau alt document asem�n�tor, împrejurare 
recunoscut� �i de pârâta DRV X. 

În lipsa declara�iei vamale nu se poate stabili c� reglement�rile vamale au fost înc�lcate 
datorit� unor date fumizate de reclamant. Biroul Vamal X, avea obliga�ia legal� de a solicita 
reclamantului s� depun� declara�ia vamal�, s� o verifice �i s� o accepte, dac� îndeplinea condi�iile 
legale. Biroul Vamal X avea �i obliga�ia de a stabili clasificarea tarifar� �i valoarea bunului 
importat în conformitate cu art. 109 al. 6 din Regulamentul vamal aprobat prin HD 1114/2001 �i 
anexa 3 a Ordinului Ministrului Finan�elor Publice nr. 687/17.04.2001.  
 Numai dup� stabilirea taxelor Biroul Vamal X putea încasa taxele, elibera chitan�a �i acorda 
liberul de vam�.  
 Biroul Vamal X nu a îndeplinit nici una dintre aceste obliga�ii.  
 Biroul Vamal X, a înc�lcat disp. art. 50,51, 55, 64 �i 65 din Legea nr. 141/1997.  
Instan�a apreciaz� c�, fa�� de lipsa declara�iei vamale, reclamantului nu i se poate imputa gre�ita 
stabilire a taxelor vamale.  
 Întrucât la întocmirea actului constatator nr. …/…..  de c�tre Biroul Vamal X nu s-au 
respectat disp. art. 61 al. 3 din Legea nr. 141/1997, instan�a apreciaz� c� acest act constatator este 
nelegal.  

Autoritatea vamal� a procedat abuziv �i arbitrar prin transferul responsabilit��ii gre�itei 
stabiliri a taxelor vamale de la prepu�ii s�i, angaja�i ai Biroului Vamal X, la reclamant.  

Prin stabilirea ulterioar� a taxelor vamale este înc�lcat �i dreptul la informare al 
reclamantului, care, dac� ar fi cunoscut taxele vamale, ar fi avut posibilitatea s� renun�e la importul 
bunului în stare avansat� de uzur�.  
Fa�� de cele re�inute, instan�a urmeaz� ca în baza art. 61 al. 3 din Legea nr. 141/1997 �i art. 18 din 
Legea nr. 554/2004, s� admit� drept întemeiat�  si a solicitat anularea deciziei nr. …/……… emis� 
de D.G.F.P. X �i a actului constatator nr. …./…….. emis de D.R.V. X �i exonerarea de plata sumei de 
……lei reprezentând taxe vamale �i TV A.  
 În motivarea cererii reclamantul a ar�tat c� în data de ……… s-a prezentat la Biroul Vamal 
în vederea încheierii fonnalit��ilor vamale pentru importul unui motoscuter marca X. Valoarea 
motoscuterului a fost stabilit� de Biroul Vamal X în baza unui raport de expertiz�, ocazie cu care s-a 
stabilit c� reclamantul datora taxe vamale �i TV A în valoare de ……. lei.  
 Reclamantul a achitat aceste taxe cu chitan�a nr. …../……….. Valoarea bunului importat a fost 
stabilit� �i fa�� de starea de degradare a acestuia.  

Întrucât biroul vamal este cel care accept� declara�ia vamal� �i stabile�te taxele acestuia îi revine 
r�spunderea exclusiv� pentru modul de vamuire, astfel c� imputarea ulterioar� a taxei gre�it calculat� în 
sarcina reclamantului este nelegal�.  
 Cererea a fost legal timbrat� cu ….. RON tax� judiciar� de timbru �i 0,3 RON timbru judiciar.  

În drept s-au invocat disp. art. 19, 50, 51, ,55 �i 109 din Codul vamal. Pârâtele  au formulat 
întâmpinare solicitând respingerea ac�iunii reclamantului.  
Pârâta DRV X a ar�tat c� stabilirea uIterioar� a taxelor datorate de reclamant s-a f�cut în temeiul art. 61 
din Codul vamal aprobat prin Legea nr.  141/1997. Recalcularea taxelor a avut la baz� adresa nr. 
…./…….. a A.N.V. prin care s-a stabilit valoarea în vam� a bunului importat la …..Euro, astfel c� 
reclamantul datora ……….. lei taxe vamale �i …….. lei TV A.  

Pârâta D.G.F.P.  X a ar�tat c�, în mod corect, s-a f�cut controlul ulterior al opera�iunii de import 
�i încadrarea în tariful vamal de import, conform anexelor Legii nr. 98/1996 �i art. 72 din Legea nr. 
141/1996.  

Din analiza actelor �i lucr�rilor dosarului, instan�a re�ine:  
  Reclamantul X  a cump�rat la ……….. de la vânz�torul Y din  Z un motoscuter pentru 
z�pad� marca  W,  an fabrica�ie ……, cu suma de …..USD.  



Pentru importul acestui motoscuter, reclamantul s-a prezentat la BV în vederea stabilirii taxei 
vamale �i a TV A.  
 La  data de ……. Biroul Vamal a stabilit c� reclamantul datoreaz� taxe vamale în sum� de 
…….lei �i TVA în sum� de ……. lei.  
 Reclamantul a achitat aceste taxe cu chitan�a …../………….. ( fila 45 ).  

A�a cum rezult� �i din concluziile scrise depuse de pârâta DRV X (fila 114) singurul act prin 
care aceast� pârât� sus�ine c� a calculat obliga�iile  vamale a fost chitanta nr. …./…….. Nu s-a întocmit 
declaratie vamal� de tranzit sau alt document asem�n�tor.  
 In urma controlului ulterior f�cut de pârâta D.R.V. X aceasta a stabilit încadrarea tarifar� în 
conformitate cu adresa nr. …./……… a A.N.V.  

Ca urmare a controlului ulterior s-a încheiat actul constatator nr. ……/…………. Actul a fost 
comunicat reclamantului la ……... Reclamantul a contestat acest act constatator, contesta�ia fiind 
înregistrat� la Biroul Vamal X sub nr. …../………. 

Contesta�ia reclamantului a fost solu�ionat� prin decizia nr. …../………., emis� de D.G.F.P.  X. 
Decizia nr. ……/……… a fost comunicat� reclamantului la data de …….. . 
Reclamantul a formulat prezenta ac�iune în termenul legal de 30 de zle de la comunicarea actului 

contestat. 
Potrivit art.61 Cod vamal, autoritatea vamal� ,are dreptul s� efectueze control vamal ulterior al 

opera�iunii de import, într-o perioad� de cinci ani de la acordarea liberului de vam�. În spe��, data la 
care s-a acordat liber de vam� pentru motoscuterul importat de reclamant este …… . Din punct de 
vedere al termenului, controlul f�cut de pârâta D.R.V. X este legal. Potrivit art.61 al.1 din Codul vamal, 
autoritatea vamal� poate determina taxele vamale cuvenite �i poate  lua m�suri de încasare sau restituire 
a acestora, atunci când se constat� c� s-au înc�lcat reglement�rile vamale datorit� unor date cuprinse în 
declara�ia vamal�. 

În spe��, s-a constatat c� taxele vamale datorate de reclamant au fost gre�it calculate de Biroul 
vamal X. Pentru a stabili în sarcina reclamantului taxe suplimntare celor achitate cu chitan�a nr. 
…../…….., era necesar ca acestuia s�-i fie imputat� gre�itacalculare a taxelor, ca urmare a unor date 
cuprinse în declara�ia vamal�. 

Tocmai aceast� condi�ie legal� nu este îndeplinit� în spe��, întrucât cu ocazia importului 
motoscuterului nu s-a întocmit declara�ia vamal� sau alt document asem�n�tor, împrejurare recunoscut� 
�i de pârâta D.R.V. X. 

În lipsa declara�iei vamale nu se poate stabili c� reglement�rile vamale au fost înc�lcate datorit� 
unor date furnizate de reclamant. Biroul Vamal X avea �i obliga�ia legal� de a solicita reclamantului s� 
depun� declara�ia vamal�, s� o verifice �i s� o accepte, dac� îndeplinea condi�iile legale. Biroul Vamal X 
avea �i obliga�ia de a stabili clasificarea tarifar� �i valoarea bunului importat în conformitate cu art.109 
al.6 din Regulamntul vamal aprobat prin HD 1114/2001 �i anexa 3 a Ordinului Ministrului Finan�elor 
Publice nr.687/17.04.2001. 

Numai dup� stabilirea taxelor, Biroul vamal X putea încasa taxele, elibera chitan�a �i acorda 
liberul de vam�. 

Biroul vamal X a înc�lcat disp.art. 50, 51, 55, 64 �i 65 din legea nr.141/1997. 
Instan�a apreciaz� c�, fa�� de lipsa declara�iei vamale, reclamantului nu i se poate imputa gre�ita 

stabilire a taxelor vamale. 
Întrucât la întocmirea actului constatator nr. …../………. de c�tre Biroul Vamal X, nu s-au 

respectat disp. Art. 61 al.3 din Lega nr.141/1997, instan�a apreciaz� c� acest act constator este nelegal. 
Autoritatea vamal� a procedat abuziv �i arbitrar prin transferul responsabilit��ii gre�itei stabiliri a 

taxelor vamale de la prepu�ii s�i, angaja�i ai Boroului Vamal X, la reclamant. 
Prin stabilirea ulterioar� a taxelor vamale este  înc�lcat �i dreptul la informare al reclamantului, 

care, dac� ar fi cunoscut taxele vamale, ar fi avut posibilitatea s� renun�e la importul bunului în stare 
avansat� de uzur�. 

Fa�� de cele re�inute, instan�a urmeaz� ca în baza art.61 al.3 din Legea nr.141/1997 �i art.189 din 
Legea nr.554/2004, s� admit� drept întmeiat� ac�iunea reclamantului �i s� anuleze decizia nr. 
…./……… emis� de pârâta D.G.F.P. X �i a actul constatator nr. …./………… întocmit de pârâta D.R.V. 
X- Biroul Vamal X. 

 



PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

HOT�R��TE: 
 

Admite ac�iune a formulat� de reclamantul X domiciliat în x, jude�ul y împotriva pârâtelor 
Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului X  cu sediul în  ….. �i Direc�ia Regional� Vamal� 
Interjude�ean� X cu sediul în ….., jude�ul …… �i în consecin�� anuleaz� decizia nr. …../……… emis� 
de pârât a D.G.F.P. X �i actulconstatator nr. …../………întocmit de Direc�ia Regional� V amal� X 
Biroul Vamal.  
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.  
 Pronun�at� în �edin�a public� din …………… . 
 
 
PRE�EDINTE,         GREFIER  
 
 
 


