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Pe rol, soluţionarea cauzei civile de contencios administrativ formulată de 
reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâţii A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală ...- 
Biroul Vamal ... şi D.G,F,P, ..., având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul prin 
avocat ....pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care.

Apărătoarea reclamantului declară că nu are alte cereri de formulat.
Tribunalul ia acî,constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul pe 

fond.
Având  cuvântul,  apărătoarea  reclamantului  solicită admiterea  cererii 

formulate,  anularea deciziei  nr. ....  din ...  emisă de  Direcţia Regională Vamală ... - 
Biroul Vamal ..., a procesului verbal de control din ... întocmit de inspectorii vamali şi a 
deciziei  nr. ..., emisă de DGFP ...  şi restituirea sumei de ... RON,  reprezentând taxe 
vamale pentru autoturism, fără cheltuieli de judecată. Apreciază că a făcut dovada cu 
înscrisuri  că s-a  procedat  nelegal  la  perceperea  de  taxe  vamale  pentru 
autoturism,întrucât  beneficiază de  scutire  de  la  plata  taxelor  vamale  conform 
adeverinţei eliberată de ... nr. ... din ...  şi că întruneşte condiţiile prevăzute de OG 
59/2003 .

Dezbaterile declarându-se închise,cauza rămâne în pronunţare .
După deliberare.

Tribunalul

Cu privire la cauza de contencios administrativ de fata;
Prin cererea înregistrata la Tribunalul ...  la nr....  reclamantul  ....domiciliat  in ...,  a 
chemat in judecata pe paratele :Agentia Naţionala de Administrare Fiscala - Direcţia 
Regionala Vamala ... -BiroulVamal ..., solicitând:
-    anularea  Deciziei  pentru  regularizarea      situaţiei     privind  obligaţiile 
suplimentare   stabilite   de   controlul    vamal nr...din ...  emis de către  Direcţia 
regionala Vamala ...- Biroul Vamal ... prin care s-a dispus retroactiv obligarea mea la 
plata sumei de ... RON in temeiul OG 59/2003;



-  anularea procesului verbal de control din ... intocmit de către inspectori din cadrul 
Direcţiei Vamale ... - Biroul Vamal ... pentru încasarea drepturilor vamale  in suma 
de ...lei pentru autoturismul OPEL cu serie ...,
- restituirea  sumei de ...  RON reprezentând taxe vamale pentru      autoturismul 
VOLWAGEN      PASSAT            serie  ... care a fost incasata nelegal de către 
Biroul Vamal ...,intru cat beneficiez de scutire acordata prin OG 59/2003.
-  recunoaşterea dreptului meu  constând in scutirea de la plata taxelor vamale si a 
taxelor cu efect echivalent acestora ( TVA, accize, alte sume care se cuvin statului la 
importul de bunurijpentru autoturismele sus menţionate.
De asemenea, paratul a solicitat suspendarea actelor administrative emise de D.R.V. 
....i -Biroul Vamaî Slobozia , precum si anularea deciziei nr.51/2006 emisa de DGFP 
Ialomiţa prin care i s-a respins contestaţia  împotriva actelor administrative a căror 
anulare o solicita.
In  motivarea  cererii  petentul  arata  ca  in  calitate  de  cadru  activ  al  Jandarmeriei 
Romane,Brigada Speciala de Intervenţie VLAD TEPES Bucureşti  ,  a participat la 
misiune internaţionala in sprijinul păcii sub egida ONU in provincia KOSOVO pe o 
perioada  de  12  luni  consecutive,  de  la  20.02.2005  la  20.02.2006.  A  revenit  in 
România la domiciliul lui iar in luna aprilie 2006 i-a fost eliberata o adeverinţa de 
către  MAE care atesta executarea  misiunii  in  străinătate si  prin care beneficia  de 
scutirea prevăzuta de OG 59/2003.

La  data  de  ...  a  introdus  in  România  autoturismul  marca  OPEL  ASTRA  bun 
personal pentru care i s-a acordat scutirea de taxe vamale.

La data de ..., a introdus prin Vama Nadlac autoturismul bun personal marca ... cu 
datele menţionate mai sus si a declarat tranzitul către Vama ...,] udetul .... La Vama 
..., in mod surprinzător, i-a fost refuzata scutirea la plata taxelor vamale. Acest refuz a 
fost  exprimat  oral,fara  motivaţie.  Ulterior  cererii  lui  scrise  a  fost  înştiinţat  ca  nu 
indeplineste condiţiile legale pentru a-i fi acordata scutirea.
Deşi pentru autoturismul OPEL i-a fost acordata iniţial scutire,ulterior, deci retroactiv 
in opinia lui si nelegal, a fost  întocmit procesul verbal de control si decizia pentru 
regularizarea  situaţiei  privind  obligaţii  suplimentare  nr....  din  ...  prin  care  a  fost 
obligat la plata sumei de ... RON.
De asemen , nefegal s-a .procedat la perceperea de taxe vamale si pentru autoturismul 
VOLSWAGEN descris mai sus întrucât beneficia -si pentru aceasta de scutire.
In dovedirea cererii solicita proba cu înscrisuri.
Din actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:
In  calitate  de  cadru  activ  al  Jandarmeriei  Romane  a  participat  la  misiune 
internaţionala in sprijinul păcii sub egida ONU in perioada
20.02.2005 - 20.02. 2006, având reşedinţa in aceasta perioada in Kosova.
La revenirea, in România, Ministerul Afacerilor Externe ii eliberează in luna aprilie 
2006 o adeverinţa care atesta executarea misiunii in străinătate prin care beneficiază 



de  scutirea  Ia  plata  a  taxelor  vamale  prevăzuta  de  OG  nr.59/2003,  in  cazul 
introducerii de bunuri in tara.
La data de ... introduce in România un autoturism Opel Astra pentru care i se acorda 
scutire la plata taxelor vamale,iar la data de ... acesta mai introduce in tara prin Vama 
Nadlac  autoturism  Volkswagen  Passat  declarând  tranzitul  către  Vama  ...,care  de 
aceasta data refuza scutirea de plata a taxelor vamale.
Ulterior,desii  autoturismului  Opel  i  s-a  acordat  scutire,  organul  vamal  a  intocmit 
process  -verbal  de  control  si  Decizie  pentru  regularizarea  situaţiei  nr....  prin  care 
petiţionarul  este obligat  la  plata  sumei de ...  lei,  care după opinia acestuia a fost 
stabilita illegal.
Dl.....face apel la adeverinţa nr.... C din

...  eliberata de   MAE   care da drept de scutire la plata a taxelor vamale potrivit 
art.4 lit.a din OG nr.59/2003,pentru care solicita restituirea sumei de ... lei aferenta 
autoturismului Volkswagen reprezentând taxe vamale achitate,precum si admiterea 
contestaţiei   pentru suma de ... lei aferenta autoturismului Opel ca obligaţie vamala.

D.G.F.P...., prin decizia nr.... a respins contestaţia petentului , reţinând ca bunurile au 
fost  achiziţionate  după  stabilirea  domiciliului  /reşedinţei  in  România  si  după 
incheierea misiunii speciale.
Si  împotriva  acestei  decizii  petentul  a  formulat  prezenta  acţiune,apreciind-o  ca 
nelegala si  netemeinica si  considerând ca  îndeplineşte condiţiile prevăzute de OG 
59/2003 pentru a beneficia de scutire de plata taxelor vamale.
Fata de situaţia de fapt prezentata si motivele invocate de petent, tribunalul apreciază 
acţiunea acestuia ca nefondata,pentru următoarele considerente:
Potrivit art.3 din OG nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata 
datoriei  vamale,  sunt  scutite  de  la  plata  drepturilor  de  import  bunurile  personale 
introduse  de  către  personae  -fizice  care  isi  muta  domiciliul  sau  reşedinţa,  după 
caz,dintr-o tara terţa pe teritoriul României . Conform art.4 din acelaşi act normativ 
,scutirea  este  limitata  la  bunurile  personale  care  au  fost  in  posaesia  persoanelor 
interesate si, fiind vorba de bunuri neconsumptibile , au fost utilizate de aceasta la 
locul vechiului domiciliu sau vechii reşedinţe, după caz, cel puţin 6 luni inainte de 
data  la  care  a  încetat  sa  aibă domiciliul  sau reşedinţa,  după caz,  in  tara  terţa  de 
provenienţa.
Excepţie  de  la  aceasta  regula  fac  cazurile  particulare  justificate  de  circumstanţe, 
aprobate de autoritatea vamala sau de Ministerul Afacerilor Externe, după caz.
Cum cazul petentului nu se inscrie in condiţiile generale de scutire prev. de art.4 lit.a 
din OG 59/2003,se pune problema daca cazul sau poate fi considerat excepţie de la 
regula, prev. de art.4 lit.a teza ultima,acesta invocând          in sprijinul cererii sale 
adeverinţa
nr.... eliberata de M.A.E. ,care atesta prezenta petentului in misiunea permanenta de 
menţinere  a  păcii  sub  egida  ONU  in  Kosova,  de  la  20.02.2005  la  20.02.2006  , 



menţionând ca " prezenta constituie totodată excepţie la prevederile art.4 lit.a din OG 
nr.59/2003 aprobata prin Legea 545/2003.
Insa, conform art.4 lit.a teza ultima din OG nr.59/2003, referindu-se la excepţiile de 
la  regula  instituita  prin  art.4  3it.a,defineste  excepţia  drept"  cazuri  particulare 
justificate de circumstanţe".

In speţa insa,adeverinta MAE este eliberata la 6.04.2006,anterior ivirii "excepţiei" 
adică inainte  de  achiziţionarea  de către  petent  a  celor  doua autoturisme a  căror 
scutire de taxe vamale o solicita. Altfel spus,MAE acorda excepţia" in alb" ante 
factum, fără a preciza care

este cazul particular justificat de circumstanţe care impune si justifica acordarea ei.
In  consecinţa,  in  mod  corect  Direcţia  Regionala  Vamala  ...  -  Biroul  Vamal  ...  a 
apreciat ca petentul nu poate fi scutit de plata taxelor vamale.
In consecinţa ,se va respinge acţiunea formulata de petenul ... in contradictoriu cu 
ANAF -Direcţia Regionala Vamala ... si D.G.F.P ....
Văzând si prev. art. 20 din Legea nr.544/2004.
PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:
Respinge acţiunea formulata de paratul ... domiciliat in ..., in contradictoriu cu ANAF 
-Direcţia Regionala Vamala ... -Biroul Vamal ...si D.G.F.P. .... Cu recurs in 15 zile de 
la comunicare. Pronunţata in şedinţa publica azi ....
PREŞEDINTE


