
SENTIN�A CIVIL� NR……..
�edin�a public� din …….
Pre�edinte : ……
 Judec�tor :

S-a luat în examinare ac�iunea în contencios administrativ formulat� de
reclamanta   SC X SRL Arad, împotriva pârâtelor Direc�ia Generala 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, pentru anulare acte administrative.

La apelul nominal se prezint� reprezentantul pârâtei D.G.F.P. Arad -
consilier juridic………., lips� fiind reprezentantul reclamantei �i reprezentan�ii
pârâtelor A.N.V. �i D.J.A.O.V.

Procedura de citare este legal îndeplinit�. ' - ^
S-a f�cut referatul cauzei dup� care, se constat� c� prin serviciul registratur�

la data.de……...2008,  pârâta A.N.V. prin Direc�ia  Regional� pentru _ Accize �i
Opera�iuni Vamale Timi�oara a depus r�spunsul la solicitarea instan�ei, prin care
arat� c� este confirmat� prezentarea la biroul de destina�ie a termenului acordat, a
tranzitului nr……….. la care a anexat adresa nr……… /25.09.2007 a Direc�iei
Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal.

Reprezentantul pârâtei arat� c� nu mai are de formulat alte cereri.
Nemaifiind formulate alte cereri, considerând faza probatorie încheiat�, se

acord� cuvântul în fond
    Reprezentantul pârâtei  solicit� respingerea  ac�iunii  conform   motivelor

ar�tate prin întâmpinare.

T r i b u n a l u l

Constat� c� prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� la data
de……...2007, reclamanta SC X  SRL a chemat în judecat� pe 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 �i a cerut anularea
Deciziei nr……….., emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i a
Deciziei nr……….. privind taxe vamale în



sum� de ……… lei emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Operatiuni
Vamale Arad.

în motivarea ac�iunii arat� c� în calitate de comisionar vamal a întocmi,
declara�ia de tranzit TI nr…… /……...2006 în baza c�reia destinatarul ………,
avea obliga�ia ca în termenul- stabilit de Biroul Vamal Nadlac s� se prezinte la
vama de destina�ie Bucure�ti, pentru achitarea taxelor vamale aferente importului
unui autoturism �i închiderea tranzitului vamal.

Deoarece, din eviden�ele autorit��ii vamale nu a rezultat c� a fost încheiat
tranzitul vamal de c�tre destinatar, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni ."
Vamale Arad a emis Decizia nr…………, prin care a obligat-o în calitate de
principal obligat s� suporte taxele vamale în locul destinatarului.

Reclamanta consider� c� raportat la Ordinul A.N.A.F. nr.629/12.04.2006,
  în vigoare la data tranzitului vamal, principalul obligat este titularul tranzitului

respectiv …… �i acesta trebuie obligat la plata taxelor vamale.
Cum la data solu�ion�rii contesta�iei formulat� împotriva Deciziei

nr………., nu a putut face dovada încheierii tranzitului vamal, prin Decizia
nr………… Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad i-a respins contesta�ia,
dar ulterior a ob�inut confirmarea de la Direc�ia Municipiului Bucure�ti pentru
Accize �i Opera�iuni Vamale, cu adresa nr. ……….2007, c� opera�iunea de tranzit
s-a încheiat la data de 18.04.2006.

Prin întâmpinare Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad a cerut
respingerea ac�iunii ca neîntemeiat�, cu motivarea c� obliga�ia de a încheia
opera�iunea vamal� de tranzit în termen revenea reclamantei în. calitate de
principal obligat conform art.162 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal.
Pentru acelea�i considerente �i pârâta Autoritatea Na�ional� a V�milor prin
întâmpinarea formulat� prin Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni
Vamale Timi�oara a cerut respingerea ac�iunii ca neîntemeiat�.

Din actele �i lucr�rile dosarului instan�a va re�ine c� reclamanta în calitate de
comisionar în vam� a depus la data de …..2006 declara�ia vamal� de tranzit  pentru
importul unui autoturism P….., având destinatar pe d-nul ….., opera�iunea de tranzit
urmând a se încheia în termen de 5 zile, respectiv
…..2006 la autoritatea vamal� Bucure�ti.        

întrucât în eviden�ele autorit��ii vamale nu a rezultat c� a fost încheiat
tranzitul vamal, în temeiul art.95 (2) din Legea nr.141/1997, autoritatea vamal� a
procedat la încheierea regimului-vamal, suspensiv �i a obligat pe reclamanta ca în
calitate de principal obligat s� achite drepturile vamale.

Raportat la art.162 din H-.G. nr.-l 114/2001 coroborat cu pct.4 lit.e din
Ordinul A.N.A.F. nr. 629/12.04.2005, reclamanta prin acceptarea la data depunerii
declara�iei vamale de tranzit, de a fi principal obligat, conform rubricii 50 din
declara�ia vamal�, a devenit titularul tranzitului, având obliga�ia de a încheia în
termenul stabilit tranzitul vamal.

Operatiunea  vamal�  de tranzit s-a încheiat în termenul prev�zut.
Conform adreselor Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni

Vamale Arad nr……
…/……..2008 (filele_66-68.), reclamanta nu are nici o obliga�ie de plat� a



datoriei
vamale de ….. lei, atât Decizia nr….. /………..2007 emis� de Direc�ia

Jude�ean�
. pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad cât �i Decizia nr….. /………2007

emis�
de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad sunt

nelegale.
Pentru aceste considerente de fapt �i de drept, instan�a va admite-

ac�iunea �i
va anula deciziile men�ionate. . -

In temeiul art.274 Cod procedur� civil� vor fi obligate pârâtele s�
pl�teasc� reclamantei cheltuieli" de judecat�, reprezentând taxa judiciar�
de timbru �i timbru judiciar de … lei.

Pentru aceste
motive In

numele legii
H o t � r � �

t e

Admite -ac�iunea în contencios administrativ formulat� de petenta
SC X  SRL Arad, str…… împotriva pârâtelor Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad, ……….., Autoritatea Na�ional� a V�milor
Bucure�ti, str………. �i Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni
Vamale Arad, str…………. jud.Arad.

Anuleaz� Decizia nr…………. emis� de Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Arad �i Decizia nr……….. emis� de pârâta-Direc�ia
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad, pentru taxe.vamale
în sum� de ……lei.

 Oblig� .pârâtele s� pl�teasc� reclamantei
cheltuieli de judecat� în sum� de
…. lei.

Cu recurs în_l 5 zile de la comunicare.


