
ROMANIA
TRIBUNALUL ARAD
SEC�IA COMERCIAL� �I DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Dosar nr………….-

Sentin�a civil� nr. …….
�edin�a public� din data de …..

Pre�edinte   : ……..
Grefier       :  ……..

         S-a   luat  în  examinare   ac�iunea  în  contencios   administrativ
formulat� de reclamanta SC X SA împotriva pârâtelor Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�
Bucure�ti, Direc�ia General� a Finan�elor Publice  �i Biroul Vamal,  pentru anulare acte
administrative.

La apelul nominal se prezint� reprezentantul pârâtelor ANAF �i Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad- consilier juridic, …..�i reprezentanta pârâtelor ANV Bucure�ti ,Biroul Vamal
…. prin DRV Arad, consilier juridic……., lips� fiind reclamantul,

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
Cererea este legal timbrat� cu …. RON taxa judiciar� de timbru.
S-a f�cut referatul cauzei dup� care, reprezentanta pârâtei ANV Bucure�ti - -DRV Arad depune

la dosar practic� judiciar� �i adresa nr. …… emis� de Biroul Vamal …., adres� ce a stat la baza emiterii
actului constatator.

Nemaifiind alte cereri �i necesare alte probe instan�a constat� cauza în stare de judecat� �i acord�
cuvântul pe fond.

Reprezentanta pârâtei ANV-DRV Arad solicit� respingerea ac�iunii
pentru motivele ar�tate în întâmpinare.

Reprezentantul pârâtei DGFP Arad solicit� respingerea ac�iunii.

T R I B U N A L U L

Constat�      c�    prin      ac�iunea    în contencios    administrativ  înregistrat�   la  data de
…..reclamanta   SC  X  SA   a chemat  în judecat�  Ministerul Finan�elor Publice - Agen�ia
Na�ional�   de Administrare   Fiscal�, Direc�ia   General�   a Finan�elor    Publice    a jude�ului



prin care s-a stabilit în sarcina sa obliga�ia de plat� a sumei de …lei ,precum �i
a în�tiin��rii de plat� nr. …..privitor  la plata   penalit��ilor de întârziere în sum� de  …
Ron.

Consider� netemeinic �i nelegal c� a fost obligat la plata acestor sume
pentru faptul c� în calitate de principal obligat nu a finalizat tranzitul efectuat
la Biroul Vamal …. în data de ….pentru SC E SRL (fost�  F SRL) în
conformitate cu DVTZ I …..întrucât nu poate fi obligat� la plata taxelor
vamale pentru un bun pe care nu 1-a de�inut , acest bun fiind în posesia
titularului de opera�iune SC E SRL.

Prin precizarea de ac�iune fila ….reclamanta solicit� introducerea în
cauz� �i a pârâtei Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti , Direc�ia Regional�
Vamal� Arad având în vedere c� Biroul Vamal…  nu are   personalitate juridic�.

Tot prin precizare de ac�iune reclamanta renun�� la cap�tul de cerere prin
care a solicitat în baza art. 15 din Legea nr.554/2004 suspendarea actului administrativ
pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzei, învederând instan�ei c�
solicit� anularea Actului constatator nr. ….�i a în�tiin��rii privind plata penalit��ilor  de
întârziere.

Prin întâmpinare Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Arad- a
solicitat respingerea ac�iunii ca netemeinic� �i nelegal�  �i  men�inerea actelor
administrative contestate.

In sus�inerea motiva�iei se învedereaz� instan�ei c� titular a l
opera � iuni i  de  tranz i t  vamal  e fec tuat�  cu  DVTZ Ti  nr….. este conform
art. 162 din Regulamentul vamal aprobat prin H.G. nr. l114/2001 , SC X SA care în
calitate  de   comisionar  a întocmit declara�ia   vamal�  de tranzit.

Intrucât regimul de tranzit vamal sub care a fost plasat� marfa importat�
nu a fost încheiat în termenul acordat �i nici dup� aceast� dat� nici de titulara regimului
de tranzit vamal SC X  SA �i nici de beneficiara tranzitului SC E  SRL (fosta SC F  SRL)
în mod corect se arat� c� autorit��ile vamale au dispus încheierea din oficiu a
regimurilor vamale suspensive stabilind totodat� potrivit art. 94,144,165 din Codul
Vamal al României , drepturile vamale  pentru "autoturismul marca ….. tip ….
importat import sub regimul vamal suspensiv  acordat  de   autoritatea vamal�.

Direc�ia Na�ional� a V�milor prin Direc�ia Regional�
Vamal� Arad a. formulat întâmpinare prin care a solicitat



 Biroul Vamal de plecare ….prin comisionarul vamal SC  X  SRL - principalul obligat dup�
cum rezult� din c�su�a 50 Declara�ia vamal� de tranzit nr. ….prin care s-a stabilit
un termen de prezentare la Biroul de destina�ie …. data de …….

Autoritatea Vamal� a dispus conform prevederilor art.95 din Legea
nr.141/1997 privind Codul Vamal al României din oficiu încheierea regimului vamal
suspensiv având în vedere c� titularul nu a finalizat opera�iunile acestui regim în
termenul aprobat, învedereaz� instan�ei c� potrivit dispozi�iilor art. 162 din
H.G. nr.l 114/2001 titularul de tranzit este principalul obligat care are obliga�ia s�
depun� la biroul vamal de plecare direct sau prin reprezentant o declara�ie vamal�
de tranzit ,iar aceast� calitate de principal obligat o are reclamanta SC X  SA dup�
cum reiese din c�su�a 50 a Declara�iei vamale de tranzit nr……...

Instan�a din oficiu a pus în discu�ia p�r�ilor în �edin�a public� din data de ….
excep�ia lipsei calit��ii procesuale pasive a pârâtei ANAF Bucure�ti excep�ie
solu�ionat� prin încheierea din ….(fila  …. dosar).    -

Din actele �i lucr�rile dosarului instan�a re�ine în fapt urm�toarele:
In data de …. s-a derulat opera�iunea de tranzit comun în conformitate

cu prevederile Deciziei DGV nr. 471 din 13 mai 2002 privind, aplicarea sistemului de
tranzit comun teritoriul României privind introducerea în �ar� a autoturismului marca
…..serie �asiu …..prin comisionarul vamal SC  X   SRL .

Declararea opera�iunii de tranzit a fost îndeplinit� de c�tre
reclamanta SC X SRL în numele beneficiarului SC
E SRL (fosta SC F SRL ) conform
Declara�iei de tranzit nr. I ……..prin care s-a stabilit
termen de prezentare la vama de destina�ie - Biroul Vamal …. -……..

Urmare adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti
nr….. înregistrat� la DRV Arad sub nr.
…….s-a comunicat c� regimul de tranzit vamal sub
care a fost plasat� marfa importat� nu a fost încheiat la termenul
stabilit �î nici dup� aceast� dat� de beneficiarul tranzitului SC
E SRL (fosta SC F SRL) la Biroul vamal de
destina�ie Vaslui.

Autoritatea vamal� constatând c� opera�iunea figura în eviden�� neconfirmat� în
mod corect în conformitate cu dispozi�iile art. 155 din Regulamentul vamal a dispus



societatea   datoreaz� bugetului de stat suma de ….lei reprezentând   drepturi vamale   asupra
valorii autoturismului ……importat ca principal obligat.

In mod nejustificat �i f�r� a argumenta legal reclamanta sus�ine   c�  nu
poate   avea calitatea   de principal  obligat în cauz�. _

Astfel , în conformitate cu prevederile Deciziei Direc�iei Generale Vamale
nr. 471/13.11.2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României
potrivit punctului 2 , Capitolul I stabile�te c� principalul obligat are obliga�ia s�
depun� la biroul de plecare direct sau prin reprezentant o declara�ie de tranzit înso�it�
de documentele necesare acord�rii regimului iar pct.55 din Decizia nr.
471/2002 privind modul de completare a declara�iei de tranzit stabile�te c� -
rubrica 50 - Principalul obligat : se completeaz� cu datele de referin�� ale
principalului obligat, denumirea ,sediul , nr. de autoriza�ie ,numele �i prenumele
reprezentantului  acesteia.

Totodat� instan�a re�ine în cauz� �i inciden�a prevederilor
art. 162 din H.G. nr. 1114/2001 care stabilesc c� titularul de
tranzit vamal , în cazul m�rfurilor tranzitate este principalul obligat.
Acesta este obligat s� depun� la Biroul vamal de plecare o declara�ie
vamal� de tranzit. -

Din Declara�ia de tranzit I nr….. din …..la rubrica 50 rezult� c� principalul
obligat , în opera�iunea de tranzit este men�ionat reclamanta SC  X  SRL.

Ca urmare , în cauz� titularul de tranzit prev�zut de art. 162 din H.G. nr.
1114/2001 este reclamanta , ca principal obligat, instan�a re�inând c� regimul
vamal de tranzit sub care a fost plasat� marfa importat� cu DVTZ TI nr. …. nu a
fost încheiat în termenul stabilit �i nici dup� aceast� dat� nici de titularul
regimului de tranzit vamal  comisionarul vamal SC X SRL �i nici de beneficiarul
tranzitului , SC E  SRL.

Pentru aceste considerente , instan�a constat� c� în mod
judicios DGFP Arad a respins contesta�ia reclamantei prin Decizia
nr. ….�i re�inând legalitatea Actului constatator nr.
…..emis de Biroul Vamal …. privind plata
drepturilor vamale de import în sum� de …. Ron �i pe cale
subsecvent� �i a în�tiin��rii de plat� nr. ….privind
plata sumei de …. Ron reprezentând penalit��i de întârziere



 precizarea de ac� iune ar�tând c�  a achitat cu O.P. …..drepturile vamale �i
penalit��ile de întârziere calculate.

Fa�� de parata A.N.A.F. Bucure�ti fiind admis� excep�ia lipsei
calit��ii procesuale pasive se va - respinge ac�iunea ca inadmisibil�.

V�zând �i  dispozi�iile  art. 274 c.pr.civ.

Pentru aceste motive în
numele legii
H o t � r � � t e ,

Respinge ac�iunea în contencios administrativ fiscal formulat� �i precizat� de
reclamanta SC  X SA în contradictoriu cu pârâ�ii Ministerul Finan�elor Publice - Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal� , Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad ,
Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti prin Direc�ia Regional� Vamal� Arad �i Biroul
Vamal …pentru anularea Deciziei nr. ….emis� de Direc�ia General� a Finan�elor
Publice a Jude�ului Arad , a Actului constatator nr. …din ….emis de Direc�ia Regional�
Vamal� Arad prin Biroul Vamal …. privind plata sumei de …. lei reprezentând
drepturi vamale de import �i a în�tiin��rii de plat� nr….. privind plata sumei de ….Ron
reprezentând penalit��i de întârziere.   _

Ia act de renun�area la judecat� a reclamantei privind cap�tul de cerere . din
ac�iune referitor la suspendarea execut�rii actului administrativ atacat emis de D R.V.
Arad prin Biroul Vamal ….la data de…...

F�r� cheltuieli de judecat�.
Definitiv� .
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronun�at� în �edin�a public� din …….

Pre�edinte - Grefier




