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      DECIZIA NR. 113 
din 16.11.2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
X– CUI X,  

înregistrat� la Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� – Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor sub nr. X/18.09.2008 �i reînregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. X din  21.10.2011  

 
            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 
de Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� prin adresa nr. X/13.10.2011, înregistrat�  la  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub nr. X din 
21.10.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de X, str. X, jude�ul Suceava. 
            Prin adresa nr. X/13.10.2011, transmis� de Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, se precizeaz� c� ,,având în vedere prevederile art. 209 alin. 1 lit. a din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora structurile 
specializate de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale ale 
finan�elor publice jude�ene sau ale municipiului Bucure�ti sunt competente s� 
solu�ioneze contesta�iile având ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, accesorii ale acestora precum �i m�sura de diminuare a pierderii fiscale 
în cuantum de pân� la 3 milioane lei, coroborat cu pct. 14.4 din Ordinul 
Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/25.05.2011 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, v� restituim al�turat 
dosarul contesta�iei formulat� de Sta�iunea de Cercetare -  Dezvoltare pentru 
Pomicultur� F�lticeni împotriva Deciziei de impunere nr. X/28.07.2008, ce are ca 
obiect suma de X lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii întrucât 
competen�a de solu�ionare a acestei contesta�ii revine Direc�iei generale a 
finan�elor publice a jude�ului Suceava, în a c�rei raz� teritorial� î�i are sediul 
contribuabilul contestator.” 
            Prin Decizia nr. X/31.10.2008, Direc�ia General� de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� a suspendat 
solu�ionarea contesta�iei formulat� de X, împotriva Deciziei de impunere nr. X 
din 28.07.2008, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
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23.07.2008, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma 
de X lei, reprezentând X lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i X lei major�ri de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, pân� la pronun�area solu�iei 
definitive pe latur� penal�. 
             Prin adresa nr. X din 01.09.2011, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X/05.09.2011, X solicit� reluarea 
procedurii administrative întrucât motivul care a determinat suspendarea a încetat 
definitiv. 
             Prin adresa nr. X din 19.09.2011, emis� de Serviciul Juridic din cadrul 
D.G.F.P. Suceava, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. X din 
21.09.2011, se precizeaz� c� rezolu�ia din 31.03.2010 emis� de Parchetul de pe 
lâng� Judec�toria F�lticeni în dosar nr. X/P/2008, prin care s-a dispus 
neînceperea urm�ririi penale fa�� de numitul X, director general al X, este 
definitiv� �i, ca atare, motivul care  a determinat suspendarea contesta�iei 
formulat� de X împotriva Deciziei de impunere nr. X din 28.07.2008 emis� de 
D.G.F.P. Suceava a încetat cu caracter definitiv, procedura administrativ� putând 
fi reluat�.  

 X contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere nr. X din 
28.07.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X din 29.07.2008, 
întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de X lei, 
reprezentând: 
           - X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 

                - X lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
                                         
   I.  X contest� Decizia de impunere nr. X din 28.07.2008, emis� în 

baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X din 29.07.2008, întocmite de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de X lei, 
reprezentând X lei  tax� pe valoarea ad�ugat� �i X lei  major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
   
           Societatea contest� stabilirea în sarcina sa a unei diferen�e de TVA în 
sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei, pentru cantitatea 
de ....litri distilat de mere vrac reprezentând, în opinia societ��ii, ,,perisabilit��i 
legale” calculate pentru perioada 1994 – 2006 �i sc�zute din gestiune în 
noiembrie 2007 în baza procesului - verbal nr. X/2007 �i notei contabile nr. 
X/2007 �i calculate conform deciziei interne nr. X/1998 privind normele de 
perisabilitate, din activitatea de industrializare �i depozitare a distilatului de 
fructe, decizie aprobat� de forul tutelar.  
            Petenta sus�ine c�, potrivit art. 128(8) lit. c din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, perisabilit��ile nu constituie livr�ri de bunuri în sensul alin. 1 �i, prin 
urmare, nu sunt incluse în sfera de aplicare TVA. 
            Societatea invoc� faptul c� dispozi�iile H.G. nr. 1569/2002 �i H.G. nr. 
831/2004 nu îi sunt aplicabile întrucât, potrivit art. 12 din actele normative 
men�ionate, normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplic� numai 
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persoanelor juridice obligate la plata impozitului pe profit, iar contestatoarea este 
scutit� de plata acestui impozit. 
             Petenta contest� �i includerea în baza de calcul a taxei pe valoarea 
ad�ugat� a sumei de X lei, reprezentând accize aferente cantit��ii de ....litri distilat 
de mere vrac, invocând faptul c� aceast� cantitate nu a fost livrat�, deci acciza nu 
este exigibil�.  
              
            II. Prin Decizia de impunere nr. X din 28.07.2008,  înregistrat� sub 
nr. X din 29.07.2008, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, s-a 
stabilit în sarcina societ��ii suma de X lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

  În urma verific�rilor efectuate la X, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, societatea a sc�zut din gestiunea de produse finite, în luna noiembrie 
2007, o cantitate de ....litri de distilat de mere vrac, reprezentând perisabilit��i 
aferente perioadei 1994 – 2006, de�i din 1994 pân� în 2006 unitatea a efectuat 
anual inventarierea faptic� la 31 decembrie f�r� a stabili diferen�e între stocul 
faptic �i cel scriptic.  

  Inspectorii fiscali au constatat c� societatea nu a calculat perisabilit��ile 
potrivit H.G. nr. 831/2002 �i c� acestea nu puteau fi sc�zute în luna noiembrie 
2007 pentru întreaga perioad� 1994 – 2006. 

 Organele de control au calculat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestei 
cantit��i lips� din gestiune, având în vedere �i valoarea accizei în sum� de X lei, 
aferent� cantit��ii de ....L distilat de mere, stabilind o diferen�� de tax� pe 
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de X lei (X*19%), în baza prevederilor art. 
128 alin. 3 lit. e, alin. 9 lit. a �i c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 
3, 9, 49 �i 54 din OMFP nr. 1753/2004, art. 6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991. 

  Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X 
lei, organele de control au calculat major�ri de întârziere aferente în sum� de X 
lei, în baza prevederilor art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�. 
 

 III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i accesorii 

aferente de X lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a cu privire la 
legalitatea stabilirii acestei sume, în condi�iile în care Înalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie s-a pronun�at asupra accizelor ce au fost incluse de organele de 
control în baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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  În fapt, societatea a sc�zut din gestiunea de produse finite, în luna 
noiembrie 2007, o cantitate de ....litri de distilat de mere vrac, reprezentând 
perisabilit��i aferente perioadei 1994 – 2006, de�i din 1994 pân� în 2006 unitatea 
a efectuat anual inventarierea faptic� la 31 decembrie f�r� a stabili diferen�e între 
stocul faptic �i cel scriptic, dup� cum este înscris în inventarele anuale ale 
societ��ii. Mai mult, din inventarul efectuat de c�tre societate la data de 
31.10.2007, înregistrat sub nr. X din 14.11.2007, în copie la dosar, rezult� c� nu 
exist� diferen�e la rachiul de mere, borhot etc. 

 Organele de control au calculat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestei 
cantit��i lips� din gestiune, având în vedere �i valoarea accizei aferent� cantit��ii 
de distilat de mere, stabilind o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în 
sum� de X lei  �i accesorii aferente de X lei. 
              
           În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
    

� Art. 126  alin. 1 lit. a din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care 
prevede: 

           ART. 126 
          ,,Opera�iuni impozabile 
          (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 
cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
          a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu 
plat�;” 
           ART. 128 
          ,,Livrarea de bunuri 
           […] 
          (4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 
opera�iuni: 
           […] 
          d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se face 
referire la alin. (8) lit. a) - c). 
           […] 
          (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
           […] 
          b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 
          c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
 
           Referitor la aplicarea acestor prevederi legale, la pct. 6 alin. 9 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004 se precizeaz� c�: 
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          ,,(9) În sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se consider� 
livrare de bunuri cu plat� bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, 
care nu mai pot fi valorificate, dac� sunt îndeplinite în mod cumulativ 
urm�toarele condi�ii: 
           a) bunurile nu sunt imputabile; 
           b) degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze obiective 
dovedite cu documente; 
           c) se face dovada c� s-au distrus bunurile �i nu mai intr� în circuitul 
economic.” 

 
           Din textele de lege citate mai sus rezult� c� sunt opera�iuni impozabile din 
punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� opera�iunile care constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri efectuat� cu plat�. 
          Conform acestor prevederi legale, sunt asimilate livr�rilor de bunuri 
efectuate cu plat� bunurile constatate lips� din gestiune, cu anumite excep�ii 
prev�zute expres de lege, cum ar fi perisabilit��ile în limitele legale, bunurile de 
natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, în condi�iile 
prev�zute de lege. 
           De asemenea, din textele de lege citate mai sus, rezult� c� nu constituie 
livrare de bunuri, bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai 
pot fi valorificate, dac� sunt îndeplinite în mod cumulativ urm�toarele condi�ii:  
bunurile nu sunt imputabile, degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor 
cauze obiective dovedite cu documente, se face dovada c� s-au distrus bunurile �i 
nu mai intr� în circuitul economic. 
           Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în luna noiembrie 
2007, X a sc�zut din gestiune conform procesului verbal nr. X/2007 �i a notei 
contabile nr. X/2007, cantitatea de ....L distilat de mere vrac la valoarea de X lei, 
pe motiv c� reprezint� perisabilit��i pentru perioada 1994 – 2006.  
            Prin contesta�ia formulat�, petenta precizeaz� c� perisabilit��ile au fost 
calculate conform deciziei interne nr. X din 26.02.1998 privind normele de 
perisabilitate din activitatea de industrializare �i depozitare a distilatului de fructe. 
            Din cele prezentate mai sus rezult� c� petenta a sc�zut din gestiune 
cantitatea de ....L distilat de mere vrac la valoarea de X lei, pe motiv c� reprezint� 
perisabilit��i, în baza unei decizii interne �i nu în baza unei prevederi legale. 
             De asemenea, din cele prezentate �i din documentele existente la dosarul 
cauzei nu rezult� dac� cei ....L distilat de mere vrac sunt stocuri degradate 
calitativ care nu mai pot fi valorificate în condi�iile prev�zute la pct. 9 din H.G. 
44/2004, citat mai sus. 
            Organele de control au stabilit c� cei ....L distilat de mere vrac nu pot fi 
considerate perisabilit��i deoarece acestea  nu au fost calculate în limitele 
aprobate prin H.G. nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele 
admisibile de perisabilitate la m�rfuri în procesul de comercializare.  
            De asemenea, prin contesta�ia formulat�, petenta precizeaz� c� sc�derea 
din gestiune a cantit��ii de ....lei distilat de mere vrac nu reprezint� perisabilit��i 
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conform H.G. nr. 1569/2002 �i ale H.G. nr. 831/2004, ci sc�z�minte produse pe 
perioada depozit�rii distilatului de mere, respectiv pierderi în volum �i în t�rie 
alcoolic�, care nu au fost produse prin neglijen��, sustrageri sau din cauze 
imputabile altor persoane, f�r� a preciza dac�  sc�z�mintele reprezint� pierderi 
tehnologice ce se încadreaz� în normele consum �i f�r� s� men�ioneze care sunt 
prevederile  legale în baza c�rora au fost calculate acele sc�z�minte, cu atât mai 
mult cu cât petenta precizeaz� c� sc�z�mintele sunt aferente perioadei 1994 – 
2006, sc�derea din gestiune fiind efectuat� în noiembrie 2007, iar organele de 
control  precizeaz� c� din inventarierea faptic� efectuat�  la 31 decembrie a 
fiec�rui an nu rezult� diferen�e între faptic �i scriptic.            
           Din cele ar�tate �i având în vedere  prevederile art. 128 alin. 8 lit. c, 
conform c�ruia perisabilit��ile se acord� în limitele prev�zute prin lege, rezult� c� 
în mod legal organele de control au stabilit c� cei ....L distilat de mere vrac în 
valoarea de X lei, reprezint� lips� din gestiune �i nu perisabilit��i. 
           Conform art. 128 alin. 4 lit. d din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
citat mai sus, bunurile constatate lips� din gestiune sau degradate calitativ, în 
cazul în care nu se respect� condi�iile prev�zute de lege, cate sunt asimilate 
livr�rilor de bunuri efectuate cu plat�, opera�iuni care sunt taxabile din punct de 
vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, motiv pentru care se consider� c� în mod 
legal organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� taxa pe valoarea 
ad�ugat� pentru cantitatea de ....L distilat de mere vrac sc�zut� din gestiune în 
luna noiembrie 2007. 
            Referitor la sus�inerea petetei c� prevederile H.G. nr. 1569/2002 �i ale 
H.G. nr. 831/2004 nu îi sunt aplicabile, pe motiv c� aceste prevederi se refer� 
strict la societ��ile pl�titoare de impozit pe profit, iar  X nu este pl�titoare de 
impozit pe profit, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, pe motiv c� aceast� afirma�ie nu este de natur� s� modifice 
constat�rile organelor de control, având în vedere c� petenta a sc�zut din gestiune 
anumite bunuri cu titlu de perisabilit��i în baza unei decizii interne �i nu în baza 
unei prevederi legale. 
            Prin contesta�ia formulat�, societatea contest� includerea în baza de calcul 
a taxei pe valoarea ad�ugat� a sumei de X lei reprezentând accizele aferente 
cantit��ii de ....L distilat de mere vrac. 
            În ceea ce prive�te baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�, sunt 
aplicabile prevederile art. 137 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde 
se precizeaz�: 
 

           ART. 137 
          ,,Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
efectuate în interiorul ��rii 
          (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
           a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele 
prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau 
care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, 
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beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul 
acestor opera�iuni; 
           […] 
          c) pentru opera�iunile prev�zute la art. 128 alin. (4) �i (5), pentru 
transferul prev�zut la art. 128 alin. (10) �i pentru achizi�iile intracomunitare 
considerate ca fiind cu plat� �i prev�zute la art. 130^1 alin. (2) �i (3), pre�ul de 
cump�rare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absen�a 
unor astfel de pre�uri de cump�rare, pre�ul de cost, stabilit la data livr�rii. În 
cazul în care bunurile reprezint� active corporale fixe, baza de impozitare se 
stabile�te conform procedurii stabilite prin norme; 
           […] 
          (2) Baza de impozitare cuprinde urm�toarele: 
          a) impozitele �i taxele, dac� prin lege nu se prevede altfel, cu excep�ia 
taxei pe valoarea ad�ugat�;” 
 
            Din textele de lege citate mai sus rezult� c� baza de impozitare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în cazul livr�rilor de bunuri �i prest�rilor de servicii, cuprinde  
tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de 
furnizor ori prestator din partea cump�r�torului. 
            Conform acestor prevederi legale, baza impozabil� în cazul bunurilor 
constatate lips� din gestiune o constituie pre�ul de cump�rare al bunurilor 
respective sau al unor bunuri similare ori, în absen�a unor astfel de pre�uri de 
cump�rare, pre�ul de cost, stabilit la data livr�rii. 
             De asemenea, din textele de lege citate mai sus rezult� c� baza de 
impozitare cuprinde impozitele �i taxele, cu excep�ia taxei pe valoarea ad�ugat�. 
Rezult� c� în baza impozabil� a taxei pe valoarea ad�ugat� intr� �i acciza. 
            Conform art. 165 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal   ,,Acciza 
este exigibil� în momentul eliber�rii pentru consum sau când se constat� 
pierderi sau lipsuri de produse accizabile.” 
            Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, la calculul taxei pe 
valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, organele de control au inclus în baza de 
calcul �i accizele corespunz�toare stocului de ....L distilat mere vrac, în sum� de 
X lei, calculate prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 18.03.2008. 
            Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� a contestat raportul de 
inspec�ie fiscal� par�ial� nr. X/2008 �i decizia de impunere prin care s-a stabilit 
obliga�ia de plat� a accizelor �i la  care s-au raportat organele de control în 
vederea determin�rii bazei impozabile a TVA, contesta�ia aflându-se pe rolul 
instan�elor judec�tore�ti. 
            În urma cercet�rii penale efectuate în cauz�, prin Rezolu�ia din 
31.03.2010 dat� de Parchetul de pe lâng� Judec�toria F�lticeni în dosarul 
X/P/2008, s-a stabilit c� stocul de distilat de mere era impropriu consumului, 
aspect constatat �i de Curtea de Apel Suceava – Sec�ia comercial�, contencios 
administrativ �i fiscal prin sentin�a nr. X/16.11.2009 pronun�at� în dosarul 
X/39/2008 �i se confirm� propunerea organelor de cercetare penal� de neîncepere 
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a urm�ririi penale fa�� de X sub aspectul infrac�iunii prev�zute la art. 43 din 
Legea nr. 82/1991 raportat la art. 289 din Codul penal întrucât lipsesc elementele 
constitutive ale acestei infrac�iuni. 
            Prin Sentin�a penal� nr. X din 12.11.2010 dat� de Judec�toria F�lticeni se 
precizeaz� c� din probatoriul administrat reiese c� sc�derea din gestiune a 
cantit��ii de distilat de mere vrac a fost hot�rât� de Consiliul de Administra�ie la 
data de 16.11.2007 ca urmare a faptului c� pierderile se datoreaz� fenomenului de 
evaporare, tipului vaselor de p�strare, a depozitelor de p�strare �i închidere. 
             Se precizeaz� c� prin sentin�a civil� nr. X/2009 a Cur�ii de Apel Suceava, 
definitiv�, au fost anulate Decizia nr. X/2008 emis� de ANAF, Raportul de 
inspec�ie fiscal� par�ial�  nr. X/2008 �i Decizia de impunere nr. X/2008 întocmite 
de D.G.F.P. Suceava, re�inându-se c� valorificarea produselor aflate în stoc nu 
era posibil�, fiind improprii consumului. 
            Prin Sentin�a penal� nr. X din 12.11.2010, Judec�toria F�lticeni respinge 
plângerea formulat� de D.G.F.P. Suceava împotriva Rezolu�ie nr. X/P/2008 a 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria F�lticeni �i a Rezolu�iei nr. X/II/2/2010 a 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria F�lticeni, ca nefondat�. 
            De asemenea, în ceea ce prive�te accizele aferente cantit��ii de ....L 
distilat de mere vrac sc�zut� din gestiune în luna noiembrie 2007, ce au fost 
incluse în baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�, acestea au fost 
calculate printr-un act de control anterior, respectiv Raportul de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 18.03.2008, ce a fost contestat de societate. 
           Astfel, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� asupra 
accizelor stabilite prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 18.03.2011, 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie s-a pronun�at prin Decizia nr. X/15.10.2010, în 
sensul c� sentin�a nr. X din 16.11.2009 pronun�at� de Curtea de Apel Suceava în 
dosar nr. X/39/2008, prin care instan�a anuleaz� decizia de impunere nr. 
X/19.03.2008 emis� de D.G.F.P. Suceava, a r�mas definitiv� �i irevocabil� prin 
respingerea recursului formulat de D.G.F.P. Suceava.  
            Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei �i faptul c� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie s-a pronun�at prin Decizia nr. X/15.10.2010, în sensul 
c� a fost anulat actul administrativ fiscal prin care au fost calculate accizele, 
organele de solu�ionare a contesta�iei nu se pot pronun�a cu privire la legalitatea 
stabilirii bazei impozabile a taxei pe valoarea ad�ugat�  motiv pentru care 
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. X/28.07.2008, înregistrat� sub 
nr. X/29.07.2008, privind suma total� de X lei, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
prezentei decizii, la reanalizarea cauzei, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 
            Major�rile de întârziere în sum� total� de X lei aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 
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            Deoarece pentru debitul în sum� de X lei, reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat�, s-a desfiin�at Decizia de impunere nr. X/29.07.2008, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)),,  uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  
aaffeerreennttee  ddeebbiittuulluuii,,  îînn  ssuumm��  ddee  X lleeii.. 
 
            Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
           ,,(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
             La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 
desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 
             ,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat” 
�i prevederile pct. 11.6 Ordinul ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
unde se stipuleaz�: 
            ,,11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
       
            Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în temeiul 
prevederilor art. 126 alin. 1 lit. a, art. 128 alin. 4 lit. d, alin. 8 lit. b �i c, art. 137  
din Legea nr. 571/2003 din Codul fiscal, pct. 6 alin. 9 din H.G. nr. 44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, art. 216 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003, pct. 102.5 din Normele 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, 
pct. 11.6 din Ordinul ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, coroborate cu 
prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� se: 

                             
                             
 
 
                                   D E C I D E : 
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            Desfiin�area Deciziei de impunere nr. X din 28.07.2008 X/28.07.2008, 
înregistrat� sub nr. X/29.07.2008 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
X din 29.07.2008, întocmite de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, privind suma de 
X lei, reprezentând X lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i X lleeii major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând ca, printr-o alt� echip� s� se 
procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a 
prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad� �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal, având în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 
             Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care s-a 
dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia 
de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 
 
             Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Curtea de Apel  Suceava  în  
termen  de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 


