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DECIZIA nr. 71/ 26.05.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.A.
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de c�tre
S.A.F. Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr…………/…………………2005 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a sub nr……………/……………………2005 cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA  S.A. cu sediul în
Mangalia, str…………… nr………,CF …………………….

Obiectul contesta�iei îl constituie m�sura dispus� de organele
de control din cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan�a prin Raportul de
inspec�ie fiscal� încheiat în data de …………………2005, constând în
respingerea cererii de restituire a accizelor în sum� de ………………
lei.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al societ��ii
potrivit prevederilor art.175 (1) lit.e) din O.G. nr.92/2003
republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i a fost depus� în
termenul legal de 30 zile prev�zut la art.176 (1) din acela�i act
normativ.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i condi�iile de
procedur� prev�zute la art.175 �i art.178 din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii are competen�a de a analiza cauza �i de a  pronun�a
solu�ia legal�.

I. Prin adresa nr……………/…………………2005, înregistrat� la S.A.F.-
A.C.F.Constan�a sub nr………………/………………………2005, S.C. CONSTANTA S.A.
contest� m�sura constând în respingerea restituirii accizelor în
sum� de …………………… lei, dispus� prin Raportul de inspec�ie fiscal�
întocmit în data de ………………2005, invocând în  sus�inerea cauzei
urm�toarele motive de fapt �i de drept: 1.Societatea s-a
aprovizionat cu cantitatea de …………… kg combustibil calor III în
baza facturii nr…………………/……………………2004, cu accize în cuantum de
………………… lei, combustibilul fiind utilizat pentru producerea de
agent termic necesar înc�lzirii, cât �i pentru producerea apei
calde menajere.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
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��������������	�
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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  2.  Petenta apreciaz� c� societatea beneficiaz� de scutirea de la
plata accizelor pentru acest combustibil, chiar dac� autoriza�ia de
utilizator final a fost ob�inut� în data de 02.07.2004, deoarece
legiuitorul nu a precizat o dat� limit� la care ar fi trebuit s� se
ob�in� aceast� autoriza�ie pentru a se putea beneficia de
prevederile pct.2 din Decizia nr.2/aprilie 2004 a Comisiei Fiscale
Centrale, respectiv de scutire de la plata accizelor pentru
combustibilul aprovizionat în perioada 01 ianuarie – 06 februarie
2004.
   3.Petenta sus�ine c� prevederile punctului 2 din Decizia nr. 2 a
Comisiei Fiscale Centrale, aprobat� prin O.M.F. nr.576/aprilie
2004, nu ar putea fi aplicabile, întrucât însu�i emitentul
recunoa�te c� autoriza�iile de utilizator final au început s� fie
emise dup� 06.02.2004, de unde se în�elege c� nici un agent
economic nu avea cum s� ob�in� autoriza�ie pân� în 06.02.2004
pentru a beneficia de scutire de la plata accizelor, pentru
perioada 01.01 - 06.02.2004, ori prevederile Deciziei nr.2 sunt în
vigoare �i nu pot fi interpretate restrictiv.

Pentru motivele invocate, petenta solicit� reanalizarea
cererii �i restituirea sumei de ………………… lei reprezentând accize
aferente combustibilului aprovizionat în 04.02.2004.

II. Raportul de inspec�ie fiscal� din ………………2005 a fost
întocmit de c�tre S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a,
în vederea solu�ion�rii cererii de restituire accize depus� la
A.F.P. Mangalia sub nr……………/…………………2005.

Din verificarea documentelor puse la dispozi�ie de agentul
economic au rezultat urm�toarele:

Societatea a achizi�ionat de la S.C. R…………………… S.A.  cu
factura fiscal� nr……………/…………………2004, cantitatea de ……………… kg
combustibil calor economic 3, în valoare total� de …………………… lei,
din care accize în sum� de …………………… lei.

Contravaloarea accizelor a fost achitat� integral cu ordinul
de plat� nr…………/…………………2004.

Combustibilul a fost utilizat în perioada 24.02. - 30.04.2004
pentru consum tehnologic la centrala termic� proprie, în vederea
producerii de agent termic �i ap� cald� la unitatea hotelier� �i de
alimenta�ie public� proprii.

Societatea a solicitat �i a ob�inut autoriza�ia de utilizator
final nr……/…………/…………………2004 pentru cantitatea de …………… tone calor
economic 3, aprovizionat� începând cu data de 02.07.2004.

Pân� la aceast� dat� societatea a mai efectuat aprovizion�ri
de combustibil în data de 19.03.2004 �i 25.06.2004 f�r� a de�ine
autoriza�ie de utilizator final.

Prin cererea – decont de scutire accize pentru luna februarie
2005, înregistrat� la A.F.P. Mangalia sub nr…………/………………2005
CONSTANTA SA a solicitat restituirea accizelor în sum� de …………………
lei aferente cantit��ii de ……………… kg combustibil achizi�ionat în
…………………2004.
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Urmare verific�rii efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a
constatat c� societatea nu poate beneficia de scutire de la plata
accizelor în baza Deciziei nr.2/07.04.2004, pentru combustibilul
achizi�ionat în data de 04.02.2004, deoarece a prezentat
autoriza�ia de utilizator final valabil� începând cu data de
02.07.2004.

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la
dosar, �inând cont de sus�inerile petentei în raport de
constat�rile organului de control �i de dispozi�iile legale în
vigoare aplicabile spe�ei, s-au re�inut urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea m�surii de
respingere a cererii de restituire a accizelor aferente
combustibilului calor 3, aprovizionat în data de 04.02.2004.

În fapt, în data de 04.02.2004 petenta a achizi�ionat
cantitatea de ……………… kg combustibil calor 3 în valoare total� de
………………… lei, din care accize ……………… lei de la societatea R………………
S.A. în calitate de produc�tor, accizele fiind achitate în
totalitate în data de 03.02.2004.

Prin cererea �i decontul de scutire accize pentru luna
februarie 2005, înregistrate la A.F.P. Mangalia sub
nr…………/…………………2005 s-a solicitat restituirea accizelor pl�tite în
data de 03.02.2004.

Urmare verific�rii efectuate, organul de control a respins
cererea de restituire a accizelor motivat de faptul c� în spe�� nu
pot fi aplicabile dispozi�iile Deciziei nr.2/07.04.2004 a Comisiei
Fiscale Centrale deoarece autoriza�ia de utilizator final
prezentat� la dosarul cererii este valabil� începând cu data de
02.07.2004 iar aprovizionarea cu combustibil s-a efectuat anterior
acestei date, respectiv în data de 04.02.2004.

Petenta contest� m�sura organului de control sus�inând c�, în
Decizia nr.2/ aprilie 2004 se recunoa�te faptul c� autoriza�iile de
utilizatori finali au început s� fie emise dup� data de 06.02.2004
dar nu se precizeaz� o dat� limit� la care ar fi trebuit s� se
ob�in� aceste autoriza�ii pentru a se putea beneficia de scutire de
la plata accizelor pentru combustibilul achizi�ionat anterior datei
de 06.02.2004.

Drept urmare, petenta apreciaz� c�, în conformitate cu
prevederile Deciziei nr.2 a Comisiei fiscale centrale, beneficiaz�
de scutire chiar dac� autoriza�ia de utilizator final a fost
ob�inut� ulterior, în data de 02.07.2004.

În drept, la art.201 (1) lit.k) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal se prevede:
“ Sunt scutite de la plata accizelor :

k) orice ulei mineral achizi�ionat direct de la agen�i
economici produc�tori sau importatori, utilizat drept combustibil
în scop tehnologic sau pentru producerea de agent termic �i ap�
cald� “, iar potrivit alin.2 al aceluia�i articol:
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“Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute
la alin.1 vor fi reglementate prin norme.”

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004
publicat� în M.O. nr.112/06.02.2004, la pct.23 alin.4, precizeaz�:

“În toate situa�iile prev�zute la art.201 alin.1 din Codul
fiscal, cu excep�ia celei prev�zute la lit.g) a aceluia�i articol,
scutirea se acord� pe baza:
a) autoriza�iei de utilizator final (…);
b) facturi fiscale speciale de achizi�ie a uleiurilor minerale, în

care acciza s� fie eviden�iat� separat, cu excep�ia cazurilor
prev�zute la alin.2, în care pe factur� se înscrie scutit de
accize;

c) dovezii pl��ii accizelor c�tre antrepozitul fiscal expeditor sau
c�tre importator, dup� caz, constând în documentul de plat�
confirmat de banca  la care utilizatorul are contul deschis.”

Conform pct.23 alin.8 din norme:
“Aceast� autoriza�ie se elibereaz� la cererea scris� a

beneficiarului, la care se va anexa actul de constituire din care
s� rezulte c� societatea desf��oar� o activitate care necesit�
achizi�ionarea de uleiuri minerale, precum �i fundamentarea
cantit��ii ce urmeaz� a fi achizi�ionat� în regim de scutire de la
plata accizelor.”

Cu privire la acordarea scutirii de accize prev�zut� la art.
201 (1) din Legea nr.571/2003, începând cu data de 01 ianuarie
2004, au fost emise solu�ii de aplicare unitar� prin Decizia nr.2
/07.04.2004 a Comisiei fiscale centrale, aprobat� prin Ordinul
M.F.P. nr.576 din 16.04.2004, unde se precizeaz�:

 “Întrucât autoriza�iile de utilizatori finali au început s�
fie emise dup� data de 6 februarie 2004, cei care au achizi�ionat
uleiuri minerale direct de la antrepozite fiscale de produc�ie,
importatori sau distribuitori agrea�i în perioada 1 ianuarie – 6
februarie 2004, în scopurile prev�zute de lege, pentru care se
acord� scutire de la plata accizelor, beneficiaz� de aceast�
scutire – în baza autoriza�iei de utilizator final emise de
autoritatea fiscal� teritorial� - , indiferent de data la care s-a
efectuat aprovizionarea de produse accizabile, dar nu mai devreme
de 1 ianuarie 2004”.

Din coroborarea acestor dispozi�ii legale rezult� cu claritate
faptul c� scutirea de la plata accizelor se acord� numai pentru
uleiurile minerale achizi�ionate dup� emiterea autoriza�iei de
utilizator final �i numai pentru cantit��ile pentru care
solicitan�ii au fundamentat necesitatea utiliz�rii acestora în scop
tehnologic sau pentru producerea de agent termic �i ap� cald�.

Excep�ie de la aceast� regul� fac utilizatorii care au
achizi�ionat uleiuri minerale în perioada 01 ianuarie – 6
februarie, care beneficiaz� de regimul de scutire de la plata
accizelor în baza autoriza�iilor de utilizatori finali emise dup�
data de 06 februarie 2004, motivat de faptul c� aceste autoriza�ii
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au început s� fie emise începând cu aceast� dat�, când au intrat în
vigoare Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr.44/2004.

În spe��, din documentele anexate la dosarul cauzei, se re�ine
c� petenta a achizi�ionat în data de 04.02.2004 combustibil tip
calor 3, acesta fiind utilizat în perioada februarie - aprilie 2004
pentru producerea de agent termic �i ap� cald� la unitatea
hotelier� �i de alimenta�ie public�.

Conform fi�ei de magazie a combustibilului pentru înc�lzire,
rezult� c� în acela�i scop, petenta a mai achizi�ionat în data de
19.03.2004 cantitatea de ……………… kg combustibil iar în data de
25.06.2004 cantitatea de ……………… kg, f�r� a fi îns� autorizat� ca
utilizator final de produse accizabile.

Pentru a beneficia de scutire de la plata accizelor, în
conformitate cu dispozi�iile legale, societatea a solicitat �i i
s-a emis autoriza�ia de utilizator final în data de 02.07.2004,
pentru cantitatea de max. ………… tone combustibil calor 3, valabil�
începând cu aceast� dat� �i a prezentat aceast� autoriza�ie ca
document justificativ pentru restituirea accizelor aferente
cantit��ii de ………………… kg combustibil, achizi�ionat în 04.02.2004.

Analizând spe�a, se re�ine c� societatea nu se încadreaz� în
situa�ia reglementat� prin solu�iile unitare de aplicare a unor
prevederi referitoare la accize, emise prin Decizia Comisiei
fiscale centrale nr.2/07.04.2004, aprobat� prin O.M.F.
nr.576/16.04.2004.

Astfel, prin aceste solu�ii se recunoa�te dreptul de a
beneficia de scutire de la plata accizelor �i pentru
aprovizion�rile de combustibili efectuate anterior datei intr�rii
în vigoare a normelor metodologice care reglementeaz� modalitatea
�i condi�iile de acordare a scutirilor, cu condi�ia ca, dup�
aceast� dat� cei interesa�i s� fi întreprins demersurile necesare
pentru a solicita �i a ob�ine autoriza�ia în baza c�reia se acord�
dreptul de scutire.

În spe��, societatea nu a solicitat regimul de scutire �i nu a
fost autorizat� ca utilizator final ulterior datei de 06.02.2004 �i
pân� în data de 02.07.2004, în conformitate cu prevederile legale,
de�i a mai efectuat �i alte aprovizion�ri cu combustibil în
19.03.2004 �i în 25.06.2004.

Aprecierea petentei potrivit c�reia în Decizia nr.2 nu se
precizeaz� o dat� limit� la care ar fi trebuit s� se ob�in�
autoriza�ia de utilizator final pentru a beneficia de scutire de la
plata accizelor aferente combustibilului aprovizionat în perioada
01.01. - 06.02.2004, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea
favorabil� a contesta�iei. Este evident c� solu�iile emise nu
trebuie interpretate independent de prevederile H.G. nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care impun ca �i condi�ie
obligatorie pentru a beneficia de scutire de la plata accizelor
autorizarea ca utilizator final de produse accizabile dup� intrarea
în vigoare a acestora - 06.02.2004 �i pân� la urm�toarea
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aprovizionare cu combustibil, situa�ie în care valabilitatea
autoriza�iei ob�inute se extinde retroactiv, �i pentru cantit��ile
de combustibil aprovizionate anterior datei de 06.02.2004. Ori, în
spe�� petenta nu a uzat de dreptul de scutire de accize deoarece nu
a depus cerere de autorizare nici anterior emiterii Deciziei
nr.2/2004 pentru aprovizionarea din 19.03.2004 �i nici ulterior
acesteia, pentru aprovizionarea din 25.06.2004.

Autoriza�ia prezentat� de petent� pentru justificarea cererii
de restituire este valabil� începând cu data emiterii - 02.07.2004,
pentru cantitatea de ………… tone combustibil calor 3, fundamentat� a
fi aprovizionat� dup� aceast� dat�, valabilitatea neextinzându-se
�i asupra perioadei anterioare când de�i societatea a consumat �i a
achizi�ionat combustibil, nu a în�eles s� se autorizeze ca
utilizator final pentru a beneficia de scutire de la plata
accizelor aferente.

Pentru argumentele expuse, se re�ine c� petenta nu se
încadreaz� în situa�ia solu�ionat� prin Decizia nr.2 a Comisiei
fiscale centrale, aprobat� prin O.M.F. nr.576/2004 iar respingerea
cererii de restituire a accizelor de c�tre organul de control este
fundamentat� legal, motiv pentru care se va respinge contesta�ia
formulat� de petent� împotriva acestei m�suri.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii
�i în temeiul prevederilor art.179 �i ale art.185 alin.1 din
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de
procedur� fiscal� , se :

DECIDE:

 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate
împotriva m�surii constând în respingerea cererii de restituire a
accizelor în sum� de …………………… lei, dispus� prin Raportul de
inspec�ie fiscal� din ………………2005 .

În conformitate cu dispozi�iile art.179 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 .

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

 C.S.


