
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMI�OARA       -    SEC�IA
CONTENCIOS ADMINISTRATIV �L FISCAL

DOSAR
NR……..

DECIZIA CIVILA NR……..
�edin�a public� din ………..

PRE�EDINTE :…….
JUDEC�TOR : ……….

JUDEC�TOR : …………..
GREFIER: …………

S-a luat in examinare recursul formulat de reclamanta recurenta S.C. X
S.R.L. Arad împotriva sentin�ei civile nr…………. pronun�at� de Tribunalul Arad în
dosarul nr. …………..în contradictoriu cu pârâ�ii intima�i DGFP ARAD, Autoritatea
Nationala a Vamilor Bucuresti, Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni

Vamale Arad si SC G SRL avand ca obiect
anulare act.

La apelul nominal se prezint� consilier juridic …………..în reprezentarea
reclamantei recurente, consilier juridic ………..în reprezentarea pârâtei intimate
D.G.F.P. Arad.   lipsa fiind celelalte p�r�i.

Procedura de citare este legal îndeplinita.
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin��, dup� care. se constat�

depus la dosar prin serviciul de registratura al instan�ei. R�spuns la Notele de
�edin�� formulate de pârâta intimat� D G.F.P. Arad, care se comunic�
reprezentantului reclamantei.

Fa�� de excep�ia tardivit��ii formul�rii recursului.instan�a acord� cuvântul
p�r�ilor asupra acestei excep�ii.

Reprezentantul reclamantei recurente arat� ca recursul este tardiv formulat,
dar acesta este acoperit de dispozi�iile art. 306 alin. 2 Cod procedura civil�, motivat
de faptul ca actul atacat administrativ este lovit de nulitate absolut�, condi�ie în care
nu se poate pune în discu�ie tardivitatea recursului, solicitând astfel respingerea
excep�iei.

Reprezentantul pârâtei intimate pune concluzii de admitere a excep�iei
tardivit��ii formul�rii recursului.

C U R T E A

Deliberând asupra recursului, constat� urm�toarele:
Prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� pe rolul Tribunalului Arad

la data de …..reclamanta SC X SRL a chemat în judecat� pe pârâ�ii 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 G SRL �i a cerut
anularea Deciziei nr…… emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i a
Deciziei nr…………, privind taxele vamale în sum� de ….. lei datorate de SC G
SRL, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad.

în motivarea ac�iunii arat�.c� prin Decizia nr…… emis� de Direc�ia lude�ean�
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad, s-a re�inut în sarcina sa c� în calitate de
comisionar vamal a întocmit declara�ia de tranzit comun TI nr. MRN

………………………



 au fost stabilite in sarcina sa obligatia de a suporta taxele vamale in

calitate de principal obligat.
Reclamanta a considerat ca raportat la prevederile Ordinului ANAF nr. 629/12.04.2005

pct. 4 lit. e principalul obligat este titularul tranzitului respectiv SC G SRL fata de care
autoritatea vamala trebuia sa-i stabileasca obligatia platii taxelor vamale. Mai arata
reclamanta ca Decizia nr….este nelegala si pentru faptul ca la emiterea ei nu s-au avut in
vedere prevederile art. 660 alin. 1 si 3 din HG nr. 707/2006 care referindu-se la operatiunile
vamale anterioare intrarii in vigoare a regulamentului de aplicare a Codului vamal, stabileste
ca incepand cu data aderarii Romaniei la UE acesta se incheie potrivit normelor cuprinde in
Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr. 175/2005 si ca urmare sunt aplicabile prevederile
din Regulamentul CEE nr. 2913/1992 si Regulamentul CEE nr. 2454/1993.

Prin intâmpinare pârâta Direc�ia Generala a  Finan�elor
Publice a cerut respingerea ac�iunii ca neîntemeiat�.

in motivare arat� c� reclamanta avea obliga�ia potrivit art. 162 ;1 �i 164 (2) 80 si 95 lit.i
din H.G.  nr.  1114 /2001. ca în calitate de comisionar vamal si  principal obligat s� prezinte
la organul vamal de destinatie  m�rfurile declarate la controlul  vamal si s� achite drepturile de
import si ca  opera�iunilor vamale initiate sub regimul    prev�zut de reglement�rile vamale
anterioare intr�rii în vigoare a Legii nr.86 /2006 privind Codul vamal se finalizeaza potrivit
acelor reglement�ri.

Cum declara�ia vamala de tranzit s-a încheiat de c�tre reclamanta la data de
30.10.2005. sus�ine pârâta   temeiul de drept al Deciziei nr…….. a fost corect   men�ionat ca
fiind Ordinul nr.629.27.04.2005. care a fost în vigoare din 12 mai 2005  pân� la data de 17 iunie
2006.

Pârâ�ii Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti �i Direc�ia Jude�ean� pentru
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara au cerut respingerea ac�iunii cu motivarea  c�
opera�iunea   de  tranzit  vamal  fiind   denulatâ  în   perioada  24.08.2005-02.09.2005.
anterioar� intr�rii în vigoare a Legii nr.86/2005 privind Codul Vamal al României si
H.G. nr.707.2006. procedura de reglementare a tranzitului comun aplicabile este cea
prev�zut� de Legea nr. 141/1997. nr. 1114'2001 �i Ordinul A.N.A.F. nr.629/2005 �i
potrvit acestor reglementari reclamanta în calitate de principal obligat, avea obliga�ia
s� prezinte m�rfurile împreun� cu declara�ia de tranzit �i documentele înso�itoare la
biroul de destina�ie în termenul acordat �i s� achite taxele vamale.

Prin sentin�a civil� nr. 2841/04.12.2007 pronun�at� în dosar nr.3624/108/2007
Tribunalul   Arad   a   respins   ac�iunea   în   contencios   administrativ   exercitat�   de
reclamanta SC  X   SRL împotriva pârâ�ilor Direc�ia General� a Finantelor
Publice Arad. Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti, Direc�ia Jude�ean� pentru
Accize �i Opera�iuni Vamale Arad �i SC G SRL, pentru anularea   Deciziei
nr………….. emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i a Deciziei
nr. …………….. emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale
Arad.  '

în motivarea solu�iei pronun�ate,prima instan�� a re�inut urm�toarele:
Reclamanta în calitate de comisionar vamal a îndeplinit în numele

importatorului SC G SRL, declara�ia opera�iunii de tranzit, conform declara�iei  vamale  de
tranzit TI nr. MRN  , importatorului SC G  declaratia operatiunii de  tranzit  conform declaratiei
vamale de tranzit nr………………………

;

…………..în baza c�reia destinatara SC G avea obliga�ia ca în termenul stabilit de
Biroul Vamal Nâdlac s� se prezinte la vama de destina�ie S , pentru achitarea taxelor
vamale aferente unei remorci importate si închlderea tranzitului vamal,  dar intrucat
din evidentele  autorit��ii vamale nu rezulta inchiderea operatiunii de tranzit vamal ,
au fost stabilite in sarcina sa



Întrucât reclamanta a depus declara�ie vamala de tranzit si la rubrica 50 din
declara�ie si-a exprimat vointa de a fi principal obligat, ea a devenit titularul tranzitul.

         Ca urmare, în calitate de titular de tranzit avea obliga�ia stabilit� de art.164 (2)
      din H.G.  nr. 1114/2001  ca în termenul s tabi l i t  s� prezinte m�rfurile împreun�
cu  declara�ia vamal� de tranzit �i documentele înso�itoare.

                             Pe de alta parte, in calitate de comisionar vamal, conform art. 80 (1) �i 95 lit. i,
              avea obliga�ia de a achita drepturile de import.

Pentru aceste considerente de fapt �i de drept, re�inând c� deciziile atacate
instan�a a respins ca neîntemeiat� ac�iunea fa�� de pârâtele Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad. Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti �i Direc�ia
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad.

In temeiul art.137 Cod procedur� civil�, se respinge ac�iunea fa�� de pârâta   SC G
SRL. având în vedere c� aceasta nu este subiect al raportului juridic material dedus
judec��ii,   deciziile   pentru   drepturile   vamale   privind   numai   pe  reclamanta si in
consecinta nu are calitate consecinta  consecin�� nu are calitate procesual� pasiv�,

Impotriva acesteia a declarat recurs reclamanta  SC X SRL Arad considerand-o   ca
netemeinica si nelegala.

In motivarea recursului s-au invocat o serie de argumente, care insa nu vor mai fi analizate,
prioritara, in sensul dispozitiilor art. 137 Cod procedura civila fiind exceptia tardivitatii recursului,
invocate de parata DGFP Arad, prin intampinarea depusa la dosar.

Intr-adevar in raport de dispoyitiile art. 301 Cod procedura civila, recursul promovat de  catre
reclamanta SC X SRL apare ca fiind tardiv formulat, imprejurare necontestata de catre parti.

termenul pentru definitivarea regimului vamal la biroul de destina�ie S  fiind de
8 zi le.,-.

Cum regimul de tranzit vamal sub care a fost plasat� marfa importata nu
a fost încheiat în termenul stabil i t  �i nici dup� aceast� data de c�tre titularul
regimului de tranzit, opera�iunea de tranzit a fost încheiat� din of iciu conform
art.95 (2) din Legea nr. 141/1997 de autoritatea vamal� care a stabilit si
datoriile vamale pentru bunurile importate, pentru care a fost emis� Decizia
pentru regularizarea situa � ie i  pr ivind obliga � i i le suplimentare stabi l i te de
controlul vamal nr…………(fila 6) în sarcina reclamante;.

Reclamanta nu a contestat c� opera�iunea de tranzit vamal nu a fost
încheiat� în termen �i nici cuantumul datoriei vamale stabi l i t  prin decizia
atacat�, dar considera obliga�ia de a încheia regimul de tranzit revenea
beneficiarului importului SC G SRL. acesta fiind titularul tranzitului �i principali.1'
obligat.

Opera�iunea vamala fiind in i � iat�  sub regimul de reglementare prev�zut�
de Legea nr.14i/1997. H.G. nr. 1114/2001 �i Ordinul A.F. nr.629/2005. privind
tranzitul comun pe ter itor iul României, conform art 284 din Legea nr.86/2006.
privind Codul Vamal al României, se finalizeaz� potrivit acestor reglement�ri.

Astfel, potrivit art.162 (. 1) din H.G. 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.

Reclamanta a f�cut o gre�it� interpretare a acestor prevederi,
considerând în sensul c� titularul de tranzit este principalul obligat. în sensul
de primul obligat si nu în în�elesul dat de pct.4 lit. e din Ordinul nr.629/2005.
no�iunii de „principal obligat" care este persoana juridic� care î�i exprim�
voin�a de a efectua o opera�iune de tranzit comun prin depunerea declara�iei
de tranzit în acest scop.

.



Ins�. sus�inerea reclamantei potrivit .c�reia excep�ia tardivit��ii recursului nu
poate fi re�inuta, dat fiind inciden�a în spet� a art. 306 alin. 2 Cod procedur� civil�,
motivat de nulitatea absolut� a actului administrativ atacat, urmeaz� s� fie înl�turat� �i
aceasta întrucât în dreptul administrativ nu se face distinc�ie intre nulitatea
absoluta �i nulitatea relativ� a actului.

Fat� de considerentele mai sus retinute. Curtea urmeaz� s� resping� ca
nefondat recursul de fat�. în condi�iile dispozitiilor  art. 312 alin. 1 Cod procedur�
civil�.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de reclamanta SC X SRL
Arad impotriva sentin�ei civile nr. …. Din …… pronuntata ta de. ca fund tardiv.
Ta de Tribunalul Arad  in dosar nr…..ca fiind tardiv.
Irevocabil�.
Pronun�ata în �edin�a public� azi……………


