
R O M Â N I A
CURTEA DE APEL TIMI�OARA
SEC�IA COMERCIAL� �I CONTENCIOS-ADM1NISTRATIV
DOSAR NR……

DECIZIA CIVILA NR…..
         �edin�a public� din …….2006

S-a luat în examinare luat în examinare recursul declarat de reclamanta recurent� S.C. X
S.R.L. Arad împotriva sentin�ei civile nr. ….din …..2006, pronun�at� de Tribunalul Arad în
dosarul nr…… /2006, în contradictoriu cu pârâ�ii intima�i Biroul Vamal N�dlac prin Direc�ia
Regional� Vamal� Arad �i Direc�ia Finan�elor Publice Arad,având ca obiect, anulare act.

La  apelul   nominal  se prezint� ……  în  reprezentarea   reclamantei
recurente �i consilier juridic …..în reprezentarea pârâtei intimate D.G.F.P. Arad,
lips� fiind pârâ�ii intima�i I �i II .

Procedura legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul  cauzei  de c�tre  grefierul  de �edin��, dup� care  se  comunic�

întâmpinarea pârâtei D.G.F.P. reprezentantei reclamantei recurente �i constatând c� nu mai
sunt formulate alte cereri, instan�a acord� cuvântul în sus�inerea recursului.

Reprezentantul reclamantei recurente solicit� admiterea recursului, tar� cheltuieli de
judecat�.

Reprezentanta pârâtei intimate solicit� respingerea recursului, depune Ia dosar practici
similare ale Cur�ii de Apel Timi�oara.

C U R T E A

Deliberând asupra recursului de fa��.constat� urm�toarele :
Prin sentin�a civil� nr….., pronun�at� în dosarul nr. …/2006. Tribunalul Arad a

respins ac�iunea reclamantei S.C.  X S.R.L. Arad împotriva D.G.F.P. Arad. D.R.V. Arad -
B.V. N�dlac. A.N.V. Bucure�ti, pentru anularea Deciziei nr. …..a D.G.F.P. Arad �i a actului
constatator nr. …..2006.

Prima instan�� a re�inut urm�toarele :
în data de…..2003 s-a derulat opera�iunea de tranzit comun sub acoperirea nr.

….privind introducerea în �ar� a autoutilitarei marca ….t ip  ….prin comisionarul vamal S.C. X
S.R.L.

Declararea opera�iunii de tranzit a fost îndeplinit� de c�tre S.C. X S.R.L în numele
domnului N conform Declara�iei de tranzit nr. I…….2003 prin care s-a stabilit un termen de
prezentare Ia vama de destina�ie - Biroul Vamal Gala�i Docuri la data de…...2003.

Urmare adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti, nr…….2006 înregistrat�
la Biroul Vamal sub nr. …….2006 s-a comunicat c� regimul de tranzit vamal sub care a fost
plasat� marfa importat�  a fost încheiat în termenul stabilit �i nici dup� aceast� dat� de
beneficiarul tranzitului domnul N la biroul vamal de destina�ie. Autoritatea Vamal�
constatând c� opera�iunea figura în eviden�e ca reconfirmat� în



conformitate cu dispozi�iile art. 155 din Regulamentul Vamal a dispus din oficiu încheierea
regimului vamal �i întucmirea actului constatator pentru încheierea din oficiu a opera�iunii
respective având ca principal obligat S.C. X  S.R.L.

In mod nejustificat �i f�r� a argumenta d i n  punct de vedere legal reclamanta a sus�inut
c� nu poate avea calitatea de principal obligat în cauz�.

Astfel. în conformitate cu prevederile Deciziei Direc�iei Generale Vamale
nr.471'13.1 1.2002, 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 punctul 55 din Decizia nr. 471/2002 privind modul de
completare a declara�iei de tranzit care stabile�te „Rubrica 50 -Principal obligat : se
completeaz� cu datele de referin�� ale principalului obligat, denumirea, sediul, nr. de
autoriza�ie, numele �i prenumele reprezentantului acestuia.

Totodat� instan�a re�ine în cauz� �i inciden�a prevederilor art. 162 din H.G. nr.
I I 14 2001 care stabilesc c� titularul de tranzit vamal, în cazul m�rfurilor tranzitare este
principalul obligat. Acesta este obligat s� depun� la biroul vamal de plecare o declara�ie
vamal� de tranzit.

Din declara�ia de tranzit nr. 1 …….2003 la rubrica nr.50 principalul obligat în
opera�iunea de tranzit este men�ionat reclamanta S.C. X  S.R.L.

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 constatând c� regimul de tranzit vamal sub
care a fost plasat� marfa, importat� cu DVTZ TI nr. …...2003 nu a fost încheiat în termenul
stabilit �i nici dup� aceast� dat� �i nici de titulara regimului de tranzit vamal - S.C. X S.R.L. �i
nici beneficiarul tranzitului, domnul N.

Pentru aceste considerente, instan�a a constatat c� în mod judicios D.G.F.P. Arad a
respins contesta�ia reclamantei prin Decizia nr…….2006 �i re�inând legalitatea actului
constatator nr…...2006 emis de Biroul Vamal N�diac privind plata drepturilor vamale de
import în cuantum de … . RON �i pe cele subsecvente �i a actului constatator
nr……..2006 privitor  la plata sumei de …..RON reprezentând dobânzi �i major�ri de întârziere
aferente debitului principal. în temeiul art. 182 aliniatul 2 Cod procedur� fiscal� a respins
ac�iunea reclamantei ca neîntemeiat�.

Impotriva hot�rârii a declarat recurs reclamanta, solicitând modificarea sentin�ei �i
admiterea ac�iunii astfel cum a fost formulat�.

In motivare, a sus�inut c� în mod gre�it s-a încheiat actul constatator, deoarece t i tu larul
opera�iilor de tranzit a scos din �ar� autoutilitara în termen de X zile. regimul vamal suspensiv
încetând Ia data încheierii actului constatator, astfel c� nu sunt aplicabile prevederile legale
invocate de pârât�.

Recurenta a precizat distinc�ia care trebuie f�cut� între principalul obligat �i
comisionarul vamal (cum este reclamanta) aceasta din urm� îndeplinind pentru ter�e persoane
declararea m�rfurilor, f�r� a-�i expune propria voin�� de efectuare a opera�iunii de tranzit
vamal.

In acest sens. comisionarul vamal arc obliga�i vamale fa�� de biroul vamal pe lâng�
care  desf��oar� activitatea, nu pe lâng� cel de la destina�ia în cazul tranzitului.

Pârâtele intimate au depus întâmpin�ri prin care au solicitat respingerea recursului.
Examinând recursul în raport de motivele invocate cât �i din oficiu. Curtea constat� c�

nu este fondat �i-1 va respinge conform urm�toarelor considerente:
în mod corect s-a re�inut c� reclamanta, comisionar în vam�. a îndeplinit declan�area

opeu�iunii de tranzit pentru automilitara în cauz�, pentru dl. N. conform declara�iei vamale de
tranzit, clar titularul opera�iunii de tranzit nu a îndeplinit definitivarea regimului vamal in
termenul s tabi l i t  �i nici beneficiarul tranzitului.



în aceast� situa�ie, reclamanta având �i calitatea de principal obligat (înscris� �i în
declara�ia vamal� -c�su�a 50). conform prevederilor art.162 din Regulamentul vamal, �i
având obliga�ia prezent�rii m�rfii importate la biroul vamal de destina�ie, pentru încheierea în
termen a opera�iunii de tranzit, a înc�lcat prevederile legale, iar autoritatea vamal� a fost
îndrept��it� s� încheie din oficiu regimul vamal suspensiv.

Aceasta a luat na�tere la…...2003, la împlinirea termenului acordat, iar reclamanta, în
solidar cu beneficiarul importului, este r�spunz�tor pentru datoriile vamale.

Sus�inerea reclamantei recurente referitoare la îndeplinirea opera�iunii de tranzit în
termenul legal nu au fost dovedite, astfel c� nu justific� anularea actelor fiscale în cauz�.

R�spunderea reclamantei este determinat� de calitatea de principal obligat, pornind de
la prevederile art.162 din H.G. nr. 1114/2001 �i art.12 din Decretul nr.471/2002 privind
aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul României.

Prin urmare, nu se justific� sus�inerile recurentei referitoare la distinc�ia dintre
comisionar 'in,vam� �i principalul obligat, titularul de tranzit fiind principalul obligat, în cazul
m�rfurilor tranzitate conform tranzitului comun.

Fa�� de aceste considerente,.constatându-sc c� sentin�a recurat� este legal� �i
temeinic�, iar recursul nu este fondat, va fi respins, în baza art. 312(1)  C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN
NUMELE LEGII,
D E C I D E :

Respinge recursul reclamantei S.C. X S.R.L. Arad împotriva sentin�ei c i v i l e  nr.
…./2006 pronun�at� în dosarul nr…../2006.al Tribunalului Arad. Irevocabil�. Pronun�at� în
�edin�a public� din ……2006.




