
R O M Â N I A
TRIBUNALUL ARAD

Sec�ia comercial� �i de contencios
administrativ �i fiscal Dosar
nr………

SENTIN�A CIVIL� NR…..
                                      �edin�a public� din ………

……..

S-a luat în examinare ac�iunea în contencios administrativ formulat� de
reclamanta SC X SRL Arad, împotriva pârâtelor Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Arad, Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti, Direc�ia Jude�ean�.
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad �i SC N  SRL Craiova, pentru
anulare acte administrative.

La apelul nominal se prezint� reprezentantul reclamantei - consilier juridic
…..�i reprezentantul pârâtei D.G.F.P. Arad - consilier juridic…….., lips� fiind
reprezentan�ii celorlalte pârâte.

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul cauzei dup� care, se constat� c� prin fax la data de

5.11.2007, pârâta Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale
Timi�oara depus întâmpinare.

Instan�a pune în discu�ie din oficiu excep�ia calit��ii procesuale pasive a SC
N SRL.

Reprezentantul reclamantei se opune admiterii excep�iei, întrucât aceasta a
fost beneficiarul �i titularul de tranzit �i trebuie s� r�spund� în solidar cu
reclamanta în cazul în care aceasta va fi obligat� la plata taxelor vamale.

Reprezentantul pârâtei D.G.F.P. nu se opune admiterii excep�iei, întrucât
beneficiarul actelor atacate este reclamanta, SC N SRL nefiind obligat� la plata
taxelor vamale.

Instan�a une�te excep�ia cu fondul cauzei �i acord� cuvântul în fond.
Reprezentantul reclamantei" solicit� admiterea ac�iunii a�a cum a fost

formulat�, constatarea nulit��ii deciziei pentru stabilirea drepturilor vamale-
întrucât temeiul de drept a fost gre�it stabilit. Depune note de �edin�� �i practic�
judiciar�.

Reprezentantul pârâtei D.G.F.P. solicit� respingerea ac�iunii �i men�inerea
actelor constatatoare ca temeinice �i legale conform motivelor din întâmpinare. -

T r i b  u n a l u l

Constat� c� prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� la
aceast� instan�� la data de 01.10.2007, reclamanta SC X SRL Arad, a
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solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad
Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i
Opera�iuni Vamale " Arad �i SC N  SRL, anularea Deciziei nr…… emis� de
D.G.F.P. Arad �i a Deciziei nr……. emis� de autorit��ile vamale, prin care a fost
obligat� la plata sumei totale de ….. lei reprezentând drepturi vamale de import
stabilite suplimentar cu dobânzi, major�ri �i penalit��i de întârziere aferente.

Prin întâmpinarea depus� la dosar pârâta Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Arad a solicitat respingerea ac�iunii motivând c�, reclamanta în calitate
de comisionar vamal a îndeplinit în numele numitei SC N SRL declararea
opera�iunii de tranzit, având ca obiect …. colete con�inând jocuri distractive,
conform declara�iei DVIT T1RO nr. ……din …..dar titularul opera�iunii
nu s-a prezentat în termenul stabilit la organul vamal de destina�ie, Biroul Vamal
Craiova, pentru definitivarea regimului vamal, astfel c�, reclamanta în calitate de
principal obligat r�spunde în solidar cu titularul opera�iunii de v�muire �i are
obliga�ia s� pl�teasc� la Biroul vamal drepturile cuvenite bugetului de stat
prev�zute de normele legale în cazul în care aceast� plat� nu s-a efectuat direct
de c�tre titularul opera�iunii.

�i pârâta Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara în reprezentarea A.N.V. a
solicitat prin întâmpinarea depus� respingerea ac�iunii reclamantei, motivând c�,
potrivit art. 162 �i 164 din HG nr. 1114/2001 titularul de tranzit vamal este
transportatorul m�rfurilor, iar în cazul m�rfurilor tranzitate conform prevederilor
tranzitului "comun titularul de tranzit este principalul obligat. Invoc� totodat�
prevederile art. 96 din HG nr. 1114/2001 care arat� c�, r�spunz�tor solidar cu
titularul opera�iunii de v�muire - este comisionarul în vam� deoarece regimul de
tranzit vamal sub care a fost plasat bunul importat nu a fost încheiat în termenul
stabilit de autorit��ile vamale.

Din probele administrate instan�a re�ine în fapt urm�toarele:
Urmare încheierii din oficiu a unei opera�iuni de tranzit vamal efectuat� de

reclamant� în numele importatorului SC N SRL, Autoritatea Vamal� a" întocmit
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr…….., stabilind obliga�ia reclamantei pentru plata sumei totale
de ….. lei reprezentând taxe vamale de import accize �i TVA cu major�ri de
întârziere-aferente.

împotriva actului constatator reclamanta a depus contesta�ie care a fost
respins� de c�tre pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad, prin Decizia
nr. ……. ca neîntemeiat�.

Reclamanta în calitate de comisionar în vam� a depus în numele
importatorului SC N SRL declara�ia vamala de tranzit DVIT T1RO nr. ……..din
……, …. colete con�inând jocuri distractive, pentru care s-a acordat regim de
tranzit vamal dar titularul opera�iunii nu s-a prezentat în termenul stabilit la
organul vamal de destina�ie, Biroul Vamal Craiova pentru definitivarea regimului
vamal.



Potrivit art. 162 din HG nr. 1114/2001 titularul de tranzit vamal este
transportatorul m�rfurilor iar în cazul m�rfurilor tranzitate conform prevederilor
tranzitului comun titularul de tranzit este principalul obligat, acesta având
obliga�ia s� depun� la Biroul Vamal de plecare direct sau prin reprezentant o
declara�ie vamal� de tranzit. Conform art. l64 din acela�i act normativ în cadrul,
termenului stabilit titularul de tranzit vamal este obligat s� prezinte m�rfurile
împreun� cu declara�ia vamal� de tranzit �i documentele înso�itoare.

Cum reclamanta în calitate de comisionar în vam� ca reprezentant al
titularului opera�iunii a depus în numele acestuia declara�ia vamal� de tranzit
r�spunde în solidar cu titularul opera�iunii pentru diferen�ele în minus constatate
la controlul ulterior precum �i penalit��ile rezultate din aceste opera�iuni potrivit
art. 96 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.

A�a cum rezult� din copia declara�iei vamale de tranzit, fila 5, reclamanta
apare ca principal obligat (C�su�a 50), având astfel obliga�ia achit�rii datoriei
vamale �i a penalit��ilor aferente pentru neachitarea drepturilor cuvenite bugetului
de stat de c�tre titularul opera�iunii persoan� fizic�.

Potrivit deciziei pentru regularizarea situa�iei (fila 6) încheiat de autorit��ile
vamale opera�iunea a fost închis� din oficiu ca urmare a dep��irii termenului
acordat pentru definitivarea opera�iunii de tranzit prin neprezentarea titularului
opera�iunii la organul vamal de destina�ie.

Fa�� de aceste considerente, instan�a urmeaz� ca în baza art. 18 din Legea
nr. 554/2004 s� resping� ac�iunea reclamantului ca neîntemeiat�.

V�zând �i dispozi�iile art 274 Cod procedur� civil�,

Pentru aceste motive __

-
în numele legii
H o t � r � �t e

Respinge ac�iunea în contencios administrativ formulat� de reclamanta SC
X  SRL Arad, împotriva pârâtelor Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad,
Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i
Opera�iuni Vamale Arad �i SC N SRL Craiova, pentru anularea Deciziei nr…….
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i a Deciziei nr. ……
emis� de Directia judeteana  pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad.


