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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI .....                                                          

 
 
 

DECIZIA NR. 39 
din 04.05.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ..... S.R.L. din localitatea .....,  

jude�ul ....., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a jude�ului ..... sub nr. .....din 11.03.2009 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ..... a  
fost  sesizat�  de  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..... 
prin adresa nr. .....din 10.03.2009, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 11.03.2009, cu privire la 
contesta�ia formulat� de  S.C. ..... S.R.L., având domiciliul fiscal în 
localitatea ....., strada …, jude�ul ...... 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 09.02.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .....din 06.02.2009 de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., privind  suma  de 
.....lei, reprezentând: 
                        -   .....lei accize; 
                        -     .....lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�.   

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art. 205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. S.C. ..... S.R.L. prin contesta�ia  formulat� solicit� 

suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pân� la solu�ionarea definitiv� �i 
irevocabil� a cauzei în Dosarul nr. ...../2008, având ca obiect contesta�ia 
formulat� de societate împotriva actului administrativ, respectiv adresa nr. 
...../8-05-2008, emis de ANV – Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal, 
prin care s-a realizat clasificarea tarifar� a produselor comercializate de 
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societate �i pentru care s-a dispus majorarea accizelor prin decizia de 
impunere contestat�. 

De asemenea, societatea solicit� anularea Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� .....din 09.02.2009 privind accizele în sum� de .....lei �i 
major�rile de întârziere aferente de .....lei. 

Contestatoarea precizeaz� c� este de�in�toarea Autoriza�iei de 
antrepozit fiscal nr. ...../24.03.2004, pentru producerea, transformarea �i 
depozitarea de produse accizabile, respectiv b�uturi spirtoase �i produse 
intermediare.  

Societatea men�ioneaz� c� în luna august 2008 s-a efectuat 
verificarea accizelor pentru perioada iunie 2007 – iulie 2008 �i s-a emis 
Decizia de impunere .....12.09.2008, care, în urma contesta�iei formulate, a 
fost anulat� de Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor prin Decizia 
nr. .....24.12.2008 �i s-a dispus refacerea controlului. 

În ceea ce prive�te Decizia de impunere .....din 09.02.2009, 
emis� în urma reverific�rii efectuate, contestatoarea consider� constat�rile 
organelor de control ca fiind ilegale �i netemeinice. 

1. Cu privire la punctul 2 din raportul de inspec�ie fiscal�, 
privind stabilirea accizelor în sum� de .....lei, contestatoarea sus�ine c� 
organele de control nu au avut în vedere c� societatea a produs �i 
comercializat produse intermediare în mod legal, în baza autoriza�iei ob�inute 
de comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor 
armonizate, conform c�reia produsele respective au fost încadrate ca produse 
intermediare �i nu ca b�uturi spirtoase. 

Societatea precizeaz� c� este de�in�toarea Autoriza�iei de 
antrepozit fiscal de produc�ie de b�uturi pe baz� de alcool �i produse 
intermediare nr. ..... din 24.03.2004, fiind astfel autorizat� în vederea 
producerii, transform�rii �i depozit�rii de produse accizabile, respectiv 
b�uturi spirtoase �i produse intermediare.  

Contestatoarea men�ioneaz� c� la data de 14.05.2007 a 
formulat cererea nr. ..... c�tre Ministerul Finan�elor Publice – Direc�ia 
autoriz�ri, prin care a solicitat completarea Autoriza�iei de antrepozit fiscal cu 
grupa de produse accizabile denumit� „Produse intermediare”, �i c� ulterior a 
depus cererea nr.....din 18.06.2007 prin care a solicitat din nou autorizarea 
societ��ii în vederea comercializ�rii de produse intermediare, ocazie cu care a 
depus specifica�ia tehnic� a produselor pe care urma s� le comercializeze �i 
instruc�iunile tehnologice de fabricare a produselor intermediare, în vederea 
analiz�rii de c�tre comisia de autorizare. 

De asemenea, precizeaz� c� în urma cererii societ��ii din data 
de 27.06.2007 s-a efectuat verificarea îndeplinirii de c�tre societate a 
condi�iilor pentru completarea autoriza�iei de antrepozit fiscal, iar în urma 
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verific�rii efectuate de c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice – 
Activitatea de control fiscal s-a încheiat procesul – verbal din 27.06.2007, 
prin care s-a constatat c� societatea îndepline�te toate condi�iile legale �i c� 
produsele aflate în nomenclatorul de fabrica�ie sunt produse intermediare. 

Totodat�, sus�ine c� în urma cererilor �i a documenta�iilor de 
fabrica�ie depuse �i a controlului efectuat, Comisia pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice a emis modificarea din 29.08.2007 la Autoriza�ia de 
antrepozit fiscal nr. ..... din 24.03.2004, prin care societatea a fost autorizat� 
s� produc� �i s� comercializeze produse intermediare. 

Societatea sus�ine c� a ob�inut în mod legal autorizarea pentru 
producerea �i comercializarea de produse intermediare �i apreciaz� c� în mod 
ilegal nu s-a �inut cont de verific�rile anterioare efectuate. 

Contestatoarea sus�ine c� a calculat �i achitat corect acciza 
pentru produsele comercializate, acestea încadrându-se în categoria de 
produse intermediare, respectiv la codurile 2204, 2205 �i 2206 00, �i nu la 
pozi�ia 2208, a�a cum în mod gre�it au constatat organele de control. 

Potrivit art. 172 din Codul fiscal, „produsele intermediare 
reprezint� toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% 
în volum, dar nu dep��e�te 22% în volum, �i care se încadreaz� în codurile: 
NC 2204, 2205 �i 2206 00, dar care nu intr� sub inciden�a art. 169 – 171.” 

De asemenea, sus�ine c� a solicitat prin adresele nr.....din 
12.03.2008 �i nr.....din 03.04.2008, înregistrate la ANV sub nr. ..... din 
14.03.2008 �i nr. ..... din 07.04.2008, clasificarea tarifar� a unor produse care 
con�in alcool, aflate în nomenclatorul de fabrica�ie al societ��ii. 

Contestatoarea sus�ine c� în urma adreselor trimise a primit 
adresa nr. ...../08.05.2008, emis� de ANV – Direc�ia Tehnici de V�muire �i 
Tarif Vamal,  primit� �i înregistrat� la societate sub nr.....din 14.05.2008, prin 
care s-a realizat clasificarea tarifar� a produselor.  

Societatea solicit� a se avea în vedere c� încadrarea produselor 
aflate la pozi�iile 7 – 10 din anexa la adresa susmen�ionat� s-a f�cut în mod 
eronat în clasele NC 2208 90 69 �i NC 2208 90 78, de�i potrivit con�inutului 
�i re�etelor de fabrica�ie produsele se încadreaz� în clasele NC 2204, NC 
2205 �i NC 2206.  

Contestatoarea apreciaz� c� produsele respective au fost 
încadrate în mod gre�it ca fiind „Alte b�uturi spirtoase” – clasa NC 2208 90 
69, de�i acestea con�in vin, alcool, arome �i alte ingrediente, ce au o 
concentra�ie alcoolic� sub 22% alc. Vol. 

De asemenea, solicit� a se avea în vedere c� la clasa NC 2204 
se prevede c� aceasta cuprinde „vinuri îmbog��ite cu alcool”, la clasa NC 
2205 „vinuri din struguri proaspe�i, armonizate cu plante sau substan�e 
aromatice”, iar la clasa NC 2206 „amestecuri de b�uturi fermentate”. 
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Totodat�, sus�ine c� produsele de la pozi�iile 3 – 10 din anexa 
la adresa nr. ..... din 08.05.2008, aflate în nomenclatorul de produse al 
societ��ii, se încadreaz� la pozi�iile NC 2204, NC 2205 �i NC 2206, având în 
compozi�ie vin, alcool �i arome, iar concentra�ia alcoolic� este cuprins� între 
18 �i 22 % alc. Vol.  

Societatea solicit� a se avea în vedere c� nici în Nomenclatura 
combinat� – Regulamentul EC nr. ..... din 20.09.2007, pentru modificarea 
Anexei nr. 1 a Regulamentului Consiliului nr. 2658/1987 �i nici în Regulile 
generale de interpretare a nomenclaturii combinate, conform Notelor 
explicative la Nomenclatura combinat� publicate în JO nr. 50 seria C/2006 nu 
se specific� în mod exact cum se încadreaz� b�uturile în categoria „produse 
intermediare”. 

De�i toate produsele comercializate de societate con�in vin, 
alcool �i arome, organele vamale au considerat c� acestea nu s-ar încadra în 
categoria produselor intermediare, f�r� a avea în vedere c� în legisla�ie nu se 
prevede propor�ia în care s� se combine materiile prime pentru a se ob�ine 
produse intermediare. 

Societatea consider� c� prin interpretarea logic� a legii, atât 
timp cât aceasta nu distinge în func�ie de con�inutul de alcool, rezult� c� orice 
produs care con�ine vin, alcool, arome �i ap� �i care nu dep��e�te 22 grade 
alcoolice este produs intermediar.  

Contestatoarea solicit� s� se aib� în vedere c� a formulat 
contesta�ie împotriva încadr�rii tarifare a produselor prin adresa nr. 
...../08.05.2008. 

 
Cu privire la punctul 4 din raportul de inspec�ie fiscal�, 

respectiv la obligarea la plat� a accizei suplimentare în cuantum de .....lei 
�i major�rile de întârziere aferente, societatea sus�ine c� a existat cantitatea 
de .....litri de�euri r�mase în urma prelucr�rii b�uturilor alcoolice pe baz� de 
vi�ine, dar produsul de�inut era format din reziduurile r�mase în urma 
producerii de b�uturi alcoolice, respectiv reziduurile tehnice în urma 
producerii de b�uturi alcoolice pe baz� de vi�ine, care au fost depozitate în 
recipiente PVC, în vederea transport�rii la locul de depozitare al de�eurilor. 

De asemenea, sus�ine c� nu a folosit cantitatea respectiv� la 
producerea de b�uturi alcoolice, întrucât nu reprezenta materie prim�, ci 
de�euri care urmau a fi aruncate. 

Faptul c� substan�a g�sit� la societate nu reprezint� o b�utur� 
alcoolic� este relevat �i de analiza chimic� a acesteia, realizat� la laboratorul 
vamal, din care rezult� c� substan�a g�sit� este un amestec de vi�ine – 
substan�� solid� – �i lichid, care are în compozi�ia sa substan�e chimice care 
dovedesc c� aceasta nu este un produs comestibil, fiind impropriu 
consumului uman. 
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Societatea precizeaz� c� în leg�tur� cu aceast� cantitate a mai 
fost sanc�ionat� �i prin Procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor seria .....nr. ....., împotriva c�ruia a formulat contesta�ie �i care 
se afl� în curs de solu�ionare la Tribunalul ...... 

De asemenea, consider� c� întrucât sucul de vi�ine macerat nu 
reprezint� în fapt un produs accizabil, acesta fiind de�eu tehnologic, 
societatea nu avea obliga�ia de a înregistra �i pl�ti acciza în cuantum de 
.....lei.  

Prin contesta�ia formulat�, societatea solicit� suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei, în temeiul prevederilor art. 214 din Codul de 
procedur� fiscal� pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzei în 
Dosarul nr. ...../2008, aflat pe rol la Curtea de Apel ....., având ca obiect 
contesta�ia formulat� împotriva adresei nr. ...../ 08.05.2008, emis� de ANV – 
Direc�ia de V�muire �i Tarif Vamal, prin care  s-a realizat clasificarea tarifar� 
a produselor comercializate de societate �i pentru care s-a dispus majorarea 
accizelor prin decizia de impunere contestat�. 

 
II.  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 09.02.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .....din 06.02.2009,  
organele de control din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ..... au stabilit c� societatea verificat� datoreaz� 
suplimentar la bugetul de stat accize în sum� de .....lei �i major�ri de 
întârziere aferente de .....lei.  

Organele de control au reverificat perioada 01 iunie 2007 – 31 
iulie 2008, în urma desfiin��rii Deciziei de impunere .....12.09.2008, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../11.09.2008, de c�tre Direc�ia 
General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, prin Decizia nr. .....24.12.2008. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� prin Decizia nr. 
..... din 26.06.2008 s-a revocat Autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. ....., emis� 
pentru S.C. ..... S.R.L. din localitatea ....., ca urmare a nerespect�rii 
prevederilor art. 183 alin. (1) lit. c), i) �i j) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.  

Prin adresa înregistrat� la Autoritatea Na�ional� a V�milor sub 
nr. ..... din 14.07.2008, societatea contest� Decizia nr. ..... din 26.06.2008, 
contesta�ie ce a fost respins� de Autoritatea Na�ional� a V�milor – Comisia 
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prin 
Decizia nr. .....din 18.09.2008, ca neîntemeiat�. Prin Încheierea de �edin�� din 
data de 05.12.2008, Curtea de Apel ..... admite solicitarea societ��ii privind 
suspendarea execut�rii actului administrativ �i suspendarea execut�rii 
Deciziei nr. ...../26.06.2008 pân� la pronun�area instan�ei de fond.  
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Organele de control precizeaz� c� în conformitate cu 
prevederile punctului 66 al Titlului VII – Accize din Hot�rârea Guvernului 
nr. 1579/2007 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, societatea, prin 
adresele nr. .....12.03.2008 �i nr. .....03.04.2008, a solicitat Autorit��ii 
Na�ionale a V�milor ob�inerea încadr�rii pe pozi�ii �i coduri tarifare a 
produselor finite.  

Prin adresa Autorit��ii Na�ionale a V�milor – Direc�ia Tehnici 
de V�muire �i Tarif Vamal nr. ...../08.05.2008, produsele ob�inute de 
societate au fost clasificate conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 
...../2007 din 20 septembrie 2007, pentru modificarea Anexei I a 
Regulamentului Consiliului nr. 2658/1987, privind Nomenclatura tarifar� �i 
statistic� �i tarif vamal comun, astfel: pozi�ia NC 2208 „Alcool etilic 
nedenaturat cu titru alcool volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri 
�i alte b�uturi spirtoase.” 

Conform reglement�rilor Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 
al Consiliului din 23 iulie 1987, a specifica�iilor tehnice pentru prepararea �i 
îmbutelierea sortimentelor de b�uturi marca „.....” �i re�etelor de fabrica�ie, 
b�uturile alcoolice produse de S.C. ..... S.R.L. în perioada octombrie 2007 – 
iunie 2008 se încadreaz� la codul tarifar 2208, ceea ce reprezint� conform art. 
173 din Codul fiscal alcool etilic.  

Organele de control precizeaz� c� Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, prin Decizia nr. .....24.12.2008, precizeaz� c� „Începând cu data 
intr�rii în vigoare a H.G. nr. 1579/28.12.2007 antrepozitarii autoriza�i care 
la data de 01.01.2008 de�in autoriza�ie valabil�, au obliga�ia de a se 
conforma dispozi�iilor pct. 66 din aceast� hot�râre, care precizeaz�: 
antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ia de produse accizabile grupele 
prev�zute la art. 169 – 173 din Codul fiscal, care la data de 1 ianuarie 2008 
de�in autoriza�ii valabile, au obliga�ia de a îndeplini cerin�ele prev�zute la 
alin. 61 �i 63 ale pct. 8 în ceea ce prive�te ob�inerea încadr�rii pe pozi�ii �i 
coduri tarifare a produselor finite efectuate de Autoritatea Na�ional� a 
V�milor, pân� la 30 aprilie 2008.[…] 

Aceste dispozi�ii ale pct. 66 din H.G. nr. 1579/2007 prin care 
antrepozitarii autoriza�i au obliga�ia de a ob�ine încadrarea tarifar� a 
produselor ob�inute, efectuat� de c�tre Autoritatea Na�ional� a V�milor, 
pân� la limita de 30.04.2008. […] 

[…] având în vedere faptul c� pentru antrepozitarii autoriza�i 
la data intr�rii în vigoare a noilor dispozi�ii legale �i c�rora le revine 
obliga�ia de a ob�ine încadrarea tarifar� a produselor finite de la Autoritatea 
Na�ional� a V�milor, legiuitorul folose�te sintagma antrepozitari autoriza�i 
propu�i, care pot desf��ura activitate în regim de probe tehnologice, se pune 
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problema dac� autoriza�ia în vigoare la data public�rii hot�rârii de guvern 
mai produce efecte juridice depline pentru produsele ob�inute în cadrul 
antrepozitului sau asist�m la o suspendare par�ial� a efectelor juridice ale 
autoriza�iilor prin efectul legii, în ceea ce prive�te încadrarea tarifar� 
ob�inut� la data intr�rii în vigoare a noilor norme, pân� la data pronun��rii 
Autorit��ii Na�ionale a V�milor. 

În aceast� situa�ie, organele de control vamal nu aveau 
dreptul s� fac� aplicarea noii încadr�ri tarifare emis� de Autoritatea 
Na�ional� a V�milor, anterior datei de 30.04.2008, data limit� prev�zut� 
expres de legiuitor privind obligativitatea îndeplinirii cerin�elor în ceea ce 
prive�te ob�inerea încadr�rii pe pozi�ii �i coduri tarifare de c�tre noua 
autoritate competent�.” 

Organele de control precizeaz� c� din specifica�iile tehnice, 
re�etele de fabrica�ie �i rapoartele de preparare a produselor intermediare, 
prezentate de S.C. ..... S.R.L., rezult� c� în perioada octombrie 2007 – mai 
2008 nu s-a modificat propor�ia ingredientelor utilizate la prepararea 
produselor finite, compozi�ia acestora fiind aceea�i atât în luna octombrie 
2007, cât �i în luna mai 2008. 

Prin actul de control se precizeaz� c� potrivit prevederilor art. 
192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, „pentru orice produs accizabil acciza devine exigibil� 
la data când produsul este eliberat pentru consum în România. Un produs 
accizabil este eliberat pentru consum în România, în condi�iile prev�zute la 
art. 166”. 

În baza Deciziei nr. .....24.12.2008, a prevederilor art. 165, 
166 �i 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor – Direc�ie 
Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal nr. ...../08.05.2008, precum �i pentru 
faptul c� data de 30.04.2008 este data limit� prev�zut� expres de legiuitor 
privind obligativitatea îndeplinirii cerin�elor în ceea ce prive�te ob�inerea 
încadr�rii pe pozi�ii �i coduri tarifare de c�tre noua autoritate competent�, 
organele de control au constatat c� pentru produsele finite eliberate pentru 
consum, ulterior datei de 30.04.2008, se aplic� nivelul accizei prev�zut în 
anexa 1, punctul 5 din Legea nr. 571/2003, respectiv de 750 euro/hl alcool 
pur. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au stabilit c� 
societatea datoreaz� accize în sum� de .....lei, pentru produsele livrate, 
încadrate la pozi�ia tarifar� 2208, în perioada mai 2008 – iunie 2008, conform 
jurnalelor de vânz�ri. 

Organele de control consider� c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 165, 166 alin. (1) litera a), 192 alin. (1) �i 197 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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În ceea ce prive�te nivelul accizelor armonizate în perioada 

2007 – 2010, organele de control men�ioneaz� c� este cel prev�zut în anexa 
nr. 1 de la Titlu VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Organele de control men�ioneaz� c� produsele intermediare 
sunt definite la art. 172 din Codul fiscal, conform c�ruia produsele 
intermediare reprezint� toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce 
dep��e�te 1,2% în volum, dar nu dep��e�te 22% în volum �i care se 
încadreaz� la codurile NC 2204, 2205 �i 2206 00. 

Conform defini�iei de la art. 163 lit. i), codul NC „reprezint� 
pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul tarifar, a�a cum este prev�zut� 
în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la 
nomenclatura tarifar� �i statistic� �i la tariful vamal comun, în vigoare la 19 
octombrie 1992”. 

De asemenea, organele de control men�ioneaz� c� punctul 211 

din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevede c� „pentru 
produsele supuse accizelor armonizate, pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� 
sau codul tarifar care stau la baza definirii acestor produse sunt cele 
prev�zute în Regulamentul CE nr. 2658/87 cu privire la nomenclatura 
tarifar� �i statistic� �i la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 
1992”. 

Totodat�, men�ioneaz� c� potrivit Regulamentului (CEE) nr. 
2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i 
statistic� �i Tariful vamal comun, Nomenclatura combinat� este obligatorie în 
toate elementele sale �i se aplic� direct în toate statele membre.  

 Referitor la na�terea obliga�iilor fiscale, organele de control 
precizeaz� c� potrivit art. 23 din O.G. nr. 92/2003, „(1) Dac� legea nu 
prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� corelativ� se nasc 
în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le 
genereaz�. 

(2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili 
�i de a determina obliga�ia fiscal� datorat�.” 

Organele de control precizeaz� c� au fost solicitate preciz�ri 
institu�iilor în drept cu privire la nivelul accizei aplicabil produselor 
intermediare livrate în perioada octombrie 2007 – aprilie 2008, motiv pentru 
care controlul se va încheia sub rezerva verific�rii ulterioare, conform 
prevederilor art. 90 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Organele de control au constatat c� potrivit Listei de 

inventariere nr. .....14.01.2008 societatea de�inea în stoc la 31.12.2007 
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cantitatea de .....litri, respectiv .....° Dall, b�utur� spirtoas� „vi�ine la macerat”, 
întreaga cantitate fiind folosit� în produc�ie în luna ianuarie 2008, conform 
centralizatorului rapoartelor de preparare ca �i „suc de vi�ine macerat”, 
exprimat în litri. În anexa 16.1, „Situa�ia privind opera�iile desf��urate în 
antrepozitul fiscal de produc�ie b�uturi spirtoase”, întreaga cantitate de 
.....litri, respectiv .....° Dall, apare ca fiind dat� în produc�ie ca b�utur� 
spirtoas� vrac. 

Din verificarea rapoartelor de preparare întocmite pentru luna 
ianuarie 2008, organele de control au constatat c� cei .....litri b�utur� 
spirtoas� vi�ine la macerat a fost utilizat� la ob�inerea produselor 
intermediare, fiind decontat� numai în litri, nu �i în grade alcool absolut, 
respectiv .....° Dall.  

Raportând materiile prime utilizate la cantitatea de produse 
intermediare ob�inute, organele de control au constatat c� societatea nu 
justific� cantitatea de .....° Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat, motiv 
pentru care au calculat acciza aferent�, în sum� de .....lei, având în vedere 
acciza specific� de 750 euro, prev�zut� la  nr. crt. 5 din Anexa nr. 1 la Titlul 
VII – Accize din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Organele de control precizeaz� c� au aplicat prevederile art. 
192 alin. (3) �i (8) din Legea nr. 571/2003. 

Pentru neplata în termen a accizelor s-au calculat accesorii în 
sum� de .....lei, pentru perioada 26.06.2007 – 08.09.2008.  

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
1. Referitor la accizele în sum� de .....lei �i major�rile de 

întârziere aferente de .....lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
produsele livrate de societate în perioada mai 2008 – iunie 2008 se 
încadreaz� la alcool etilic, sau la produse intermediare.  

 
În fapt, societatea este de�in�toarea Autoriza�iei de antrepozit 

fiscal de produc�ie b�uturi pe baz� de alcool �i produse intermediare nr. RO 
..... din data de 24.03.2004, valabil� de la data de 01.09.2007, autoriza�ie care 
a fost revocat� prin Decizia nr. ..... din 26.06.2008, pe motiv c� nu au fost 
respectate prevederile art. 183 alin. (1) lit. c), i) �i j) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

Ca urmare a intr�rii în vigoare a dispozi�iilor Hot�rârii 
Guvernului nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, prin care s-au modificat �i 
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completat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, privind 
încadrarea pe pozi�ii �i coduri tarifare a produselor ob�inute, societatea a 
solicitat Autorit��ii Na�ionale a V�milor clasificarea produselor con�inând 
alcool, aflate în nomenclatorul s�u de fabrica�ie. 

Prin Hot�rârea Guvernului nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, 
în ceea ce prive�te Titlul VII – Accize �i alte taxe speciale, la punctul 8, au 
fost introduse alineatele 6^1 - 6^4, cu urm�torul cuprins: 

"(6^1) În cazul produc�iei de alcool etilic, de b�uturi 
alcoolice, amestecuri de b�uturi alcoolice �i amestecuri de b�uturi 
alcoolice cu b�uturi nealcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie 
s� depun� documenta�ia întocmit� conform prevederilor prezentelor 
norme metodologice, care va cuprinde �i lista tipurilor de produse ce 
urmeaz� a se realiza în antrepozitul fiscal, compozi�ia detaliat� a acestora 
care s� permit� încadrarea într-una din grupele de produse accizabile definite 
la art. 169 - 173 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 

(6^2) Antrepozitarii autoriza�i propu�i prev�zu�i la alin. (6^1) 
pot desf��ura activitate în regim de probe tehnologice, sub controlul 
autorit��ii fiscale teritoriale, pe o perioad� de maximum 60 de zile de la 
întocmirea referatului favorabil de c�tre aceast� autoritate. 

(6^3) În perioada de probe tehnologice, antrepozitarul 
autorizat propus are obliga�ia s� ob�in� încadrarea tarifar� a produselor 
finite efectuat� de c�tre Autoritatea Na�ional� a V�milor pe baza 
analizelor de laborator. Analizele de laborator se realizeaz� de unit��ile 
Autorit��ii Na�ionale a V�milor în laboratoarele proprii sau, la cererea acestor 
unit��i, în laboratoarele altor institu�ii autorizate. Rezultatele analizelor de 
laborator �i codul tarifar atribuit, împreun� cu punctul de vedere al 
autorit��ii vamale referitor la încadrarea într-una din grupele de produse 
accizabile, vor fi transmise autorit��ii fiscale teritoriale pentru 
completarea documenta�iei care va fi transmis� ulterior autorit��ii 
fiscale centrale în vederea ob�inerii autoriza�iei. 

(6^4) În perioada de probe tehnologice, produsele finite 
ob�inute nu pot p�r�si locul propus a fi autorizat ca antrepozit fiscal." 

De asemenea, la punctul 66 din acela�i act normativ se 
prevede c�: „66. Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ia de produse 
accizabile din grupele prev�zute la art. 169 - 173 din Codul fiscal, care la 
data de 1 ianuarie 2008 de�in autoriza�ii valabile, au obliga�ia de a 
îndeplini cerin�ele prev�zute la alin. (6^1) �i (6^3) ale pct. 8, în ceea ce 
prive�te ob�inerea încadr�rii pe pozi�ii �i coduri tarifare a produselor 
finite efectuate de Autoritatea Na�ional� a V�milor, pân� la 30 aprilie 
2008." 
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Astfel, în baza prevederilor legale men�ionate, cu adresele nr. 
.....12.03.2008 �i .....03.04.2008, societatea a solicitat  Autorit��ii Na�ionale a 
V�milor – Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal clasificarea tarifar� a 
produselor finite. 

Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici de 
V�muire �i Tarif Vamal, prin adresa nr. ...../08.05.2008, transmite societ��ii 
..... S.R.L. clasificarea NC a produselor men�ionate de societate.  

Prin adresa nr. ...../08.05.2008, Autoritatea Na�ional� a 
V�milor – Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal a clasificat produsele 
ob�inute de societate conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. ...../2007 
pentru modificarea Anexei I a Regulamentului Consiliului nr. 2658/1997, 
privind Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i Tariful vamal comun, la pozi�ia 
NC 2208 „Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; 
distilate, rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi spirtoase”. 

Se re�ine c� încadrarea la pozi�iile �i codurile tarifare a 
produselor finite a fost efectuat� de Autoritatea Na�ional� a V�milor în baza 
documenta�iei depus� de societate, conform prevederilor legale men�ionate.   

Ini�ial, organele de control din cadrul Direc�iei jude�ene pentru 
accize �i opera�iuni vamale ....., prin Decizia de impunere .....12.09.2008, au 
procedat la stabilirea în sarcina societ��ii a diferen�ei de accize 
corespunz�toare încadr�rii m�rfurilor ca b�uturi spirtoase, pozi�ia tarifar� 
2208, în baza adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor nr. ...../08.05.2008, 
pentru perioada 01.10.2007 – 31.07.2008, în condi�iile în care potrivit 
prevederilor men�ionate noile încadr�ri tarifare trebuiau f�cute pân� la data de 
30.04.2008. 

Astfel, în urma contesta�iei depus� de societate împotriva 
Deciziei de impunere .....12.09.2008, Direc�ia General� de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administra�ie Fiscal�, prin 
Decizia nr. .....24.12.2008, a dispus desfiin�area deciziei de impunere �i 
reanalizarea cauzei. 

În urma reverific�rii efectuate s-a emis Decizia de impunere 
.....din 09.02.2009, organele de control constatând c� societatea ..... S.R.L. a 
produs �i comercializat diverse produse ce con�in alcool pentru care a 
calculat, declarat �i virat la bugetul de stat accize de 51,08 euro/hl de produs. 

Prin Decizia de impunere .....din 09.02.2009, organele de 
control vamal au stabilit c� societatea datoreaz� accize în sum� de .....lei, 
pentru perioada mai 2008 – iunie 2008, considerând c� produsele respective 
nu reprezint� produse intermediare, pentru care acciza este de 51,08 euro/hl 
de produs, ci se încadreaz� la pozi�ia NC 2208 „Alcool etilic nedenaturat cu 
titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi 
spirtoase”, pentru care acciza este de 750 euro/hl de produs. 
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În drept, sunt incidente prevederile art. 162, 172 �i 173 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se prevede c�: 

„Art. 162 
Sfera de aplicare 
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se 

datoreaz� bugetului de stat pentru urm�toarele produse provenite din 
produc�ia intern� sau din import:[…] 

d) produse intermediare; 
e) alcool etilic; […] 
Art. 172 
Produse intermediare 
(1) În în�elesul prezentului titlu, produsele intermediare 

reprezint� toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 
1,2% în volum, dar nu dep��e�te 22% în volum, �i care se încadreaz� la 
codurile: NC 2204, 2205 �i 2206 00, dar care nu intr� sub inciden�a art. 
169 - 171. […] 

Art. 173 
Alcool etilic 
(1) În în�elesul prezentului titlu, alcool etilic reprezint�: 
a) toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce 

dep��e�te 1,2% în volum �i care sunt încadrate la codurile NC 2207 �i 
2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs 
încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate; 

b) produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 
22% în volum �i care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 �i 2206 
00;” 

Se re�ine c� la alcool etilic se încadreaz� toate produsele care 
au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în volum �i care sunt încadrate 
la codurile NC 2207 �i 2208, precum �i produsele care au o concentra�ie 
alcoolic� ce dep��e�te 22% în volum �i care sunt cuprinse la codurile NC 
2204, 2205 �i 2206 00. 

Nivelul accizelor pentru produse intermediare �i pentru 
alcoolul etilic este prev�zut în anexa nr. 1 din Codul fiscal, la capitolul 
privind accizele, astfel: 

 
______________________________________________________________________________ 
|Nr. |    Denumirea produsului    |  U.M.  |Acciza*    |Acciza*    |Acciza*    | 
|    |  sau a grupei de produse   |        |(echivalent|(echivalent|(echivalent| 
|    |                            |        |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) | 
|    |                            |        |1 ianuarie | 1 iulie   |           | 
|    |                            |        |    2007   |   2007    |    2008   | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 

 
   4 | Produse intermediare       | hl de  |   51,08   |   51,08   |   51,08   | 
|    |                            | produs |           |           |           | 
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|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
|  5 | Alcool etilic              | hl de  |  750,00   |  750,00   |  750,00   | 
|    |                            | alcool |           |           |           | 
|    |                            | pur*2) |           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 

 

 
Potrivit adresei Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 

Vamale ..... nr. ...../20.03.2009, prin Decizia .....din 09.02.2009 s-au stabilit 
suplimentar accize în sum� .....lei pentru lunile mai 2008 �i iunie 2008, 
luându-se în calcul un curs de 3,3565 lei/euro, determinate astfel: 

                                                                                     Lei 
Cantitate livrat� Nivel acciz� (euro) Tip produs 
Hl produs 
intermediar  

Hl alcool 
pur 

Produs 
intermediar 

Alcool 
etilic 

Acciz� 
declarat� 
de 
societate  

Acciz� 
b�utur� 
spirtoasa 

Acciz� 
stabilit� 
suplimentar 
de plat� 

Produs 
intermediar 
vodc� 22º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
rom 22º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
vodc� 22º 3 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
rom 22º 3 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs fragi 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs cire�e 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs bitter 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

TOTAL LUNA 
MAI  2008 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
vodc� 22º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
rom 22º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
vodc� 22º 3 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs 
intermediar 
rom 22º 3 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs mere 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs fragi 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs cire�e 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Produs ment� 
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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Produs bitter  
18º 1 L  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

TOTAL LUNA 
IUNIE 2008 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

TOTAL 
GENERAL 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 
Potrivit actului de control, din re�etele de fabrica�ie �i 

rapoartele de preparare a produselor intermediare prezentate de societate 
rezult� c� în perioada octombrie 2007 – mai 2008 nu s-a modificat propor�ia 
ingredientelor la prepararea produselor finite, compozi�ia acestora fiind 
aceea�i atât în luna octombrie 2007, cât �i în luna mai 2008. 

Totodat�, din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
urmare a cererilor de analiz� solicitate de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ....., Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia 
Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal transmite certificatele de analiz� nr. ....., 
prin care se atest� faptul c� produsele analizate se încadreaz� la pozi�ia 
tarifar� 2208, astfel:  

- prin Certificatul de analiz� nr. .....04.08.2008, „Produsul 
intermediar fr�gu�e 18%” a fost încadrat la codul NC 2208 90 69 – b�utur� 
spirtoas�; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....16.07.2008, „Produsul 
intermediar vodc� 22%” a fost încadrat la b�utur� spirtoas� cu un titru 
alcoolic volumic de 22,606%; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....04.08.2008, „Produsul 
intermediar cire�e negre 18%” a fost încadrat la codul NC 2208 90 69 – 
b�utur� spirtoas�; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....04.08.2008, „Produsul 
intermediar ment� 18%” a fost încadrat la codul NC 2208 90 69 – b�utur� 
spirtoas�; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....04.08.2008, „Produsul 
intermediar mere 18%” a fost încadrat la codul NC 2208 90 69 – b�utur� 
spirtoas�; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....16.07.2008, „Produsul 
intermediar rom 22%” a fost încadrat la b�utur� spirtoas� cu un titru alcoolic 
volumic de 22,181%; 

- prin Certificatul de analiz� nr. .....04.08.2008, „Produsul 
intermediar bitter 18%” a fost încadrat la codul NC 2208 90 69 – b�utur� 
spirtoas�. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� în 
urma probelor analizate de laboratorul vamal central a rezultat c� produsele 
fabricate �i comercializate de societate sunt în fapt b�uturi spirtoase ce se 
încadreaz� la codul NC 2208, pentru care se aplic� acciza de 750 euro/hl 
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alcool pur, �i nu produse intermediare, pentru care acciza este de 51,08 
euro/hl de produs.  

Totodat�, în ceea ce prive�te produsul ..... cu arom� de ment�, 
din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� societatea nu a solicitat �i nu 
a ob�inut încadrarea pe pozi�ii �i coduri tarifare de la Autoritatea Na�ional� a 
V�milor, în conformitate cu prevederile legale.  

Astfel, organele de control au constatat c� produsele ob�inute 
�i comercializate de societate ca produse intermediare sunt în fapt b�uturi 
spirtoase, care se încadreaz� la codul NC 2208 90 „Alte b�uturi spirtoase”, 
pentru care se aplic� nivelul de acciz� de 750 euro/hl alcool pur. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
organele de control, în baza celor men�ionate, consider� c� în perioada 
verificat� societatea a livrat urm�toarele produse clasificate la codul NC 
2208: 

- ..... cu arom� de vodc� 22%; 
- ..... cu arom� de rom 22%; 
- ..... cu arom� de bitter 18%; 
- ..... cu arom� de mere 18%; 
- ..... cu arom� de cire�e negre 18%; 
- ..... cu arom� de fragi 18%; 
- ..... cu arom� de ment� 18%. 
Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, produsele de 

mai sus se reg�sesc în anexa la Adresa Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif 
Vamal nr. ...../08.05.2008, prin care au fost clasificate produsele ce con�in 
alcool aflate în nomenclatorul de fabrica�ie al societ��ii ..... S.R.L., cu 
excep�ia produsului ..... cu arom� de ment� 18%, pentru care, potrivit adresei 
Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..... nr. 
...../20.03.2008, societatea nu a solicitat �i ob�inut încadrare pe pozi�ii �i 
coduri tarifare de la A.N.V.. 

Mai mult, prin adresa nr. ...../19.11.2008, prin care Autoritatea 
Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal transmite 
clasificarea tarifar� pentru produsele marca „.....”, se precizeaz� c� societatea 
mai are în nomenclatorul de fabrica�ie un produs cu aceea�i denumire.  

Astfel, prin anexa la adresa Autorit��ii Na�ionale a V�milor nr. 
...../19.11.2008, spre exemplu, la produsul „.....” cu arom� ..... 22° se face 
precizarea c� „S.C. ..... S.R.L. mai are în nomenclatorul de fabrica�ie un 
produs cu aceea�i denumire („..... cu arom� ..... 22°”), dar cu o alt� re�et� 
de fabrica�ie, alte caracteristici �i alt� clasificare NC” 

Se re�ine c� produsele în cauz� se reg�sesc atât în anexa la 
adresa Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal nr. ..... /08.05.2008, cât �i 
în  anexa la adresa Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal nr. 
...../19.11.2008, prin care au fost clasificate produsele ce con�in alcool aflate 
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în nomenclatorul de fabrica�ie al societ��ii ..... S.R.L., dar care au 
caracteristici diferite. 

Din cele prezentate rezult� c� nu se pune problema încadr�rii 
produselor respective la clasifica�iile tarifare men�ionate prin adresa nr. 
...../08.05.2008 de c�tre Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici 
de V�muire �i Tarif Vamal, ci problema con�inutului produselor respective. 

 
Conform defini�iei de la art. 163 lit. i) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
„codul NC reprezint� pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul 
tarifar, a�a cum este prev�zut�/prev�zut în Regulamentul CE nr. 
2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura 
tarifar� �i statistic� �i la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 
octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 
ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modific�ri în nomenclatura 
combinat� a Tarifului vamal comun, coresponden�a dintre codurile NC 
prev�zute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit 
prevederilor din norme;”. 

În leg�tur� cu acest articol, punctul  2^1.1. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004,  prevede c� „(1) Pentru produsele supuse 
accizelor armonizate, pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul 
tarifar care stau la baza definirii acestor produse sunt cele prev�zute în 
Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire 
la nomenclatura tarifar� �i statistic� �i la tariful vamal comun, în vigoare 
de la 19 octombrie 1992.” 

Potrivit Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 
23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i Tariful vamal 
comun, Nomenclatura combinat� este obligatorie în toate elementele sale �i 
se aplic� direct în toate statele membre.  

Prin Notele explicative la sistemul armonizat, în leg�tur� cu 
încadrarea la pozi�iile tarifare, se prev�d urm�toarele: 

„22.04 Vinuri din struguri proaspe�i, inclusiv vinurile 
îmbog��ite cu alcool; must din struguri altul decât cel de la pozi�ia 20.09 […] 

Vinul clasificat la aceast� pozi�ie este exclusiv produsul 
final al fermenta�iei alcoolice a mustului din struguri proaspe�i. […] 

22.05 Vermuturi �i alte vinuri din struguri proaspe�i, 
aromatizate cu plante sau substan�e aromatice. […] 

Pozi�ia cuprinde o varietate de b�uturi, în general folosite ca 
aperitive sau tonice, din vinuri provenite exclusiv din fermentarea 
strugurilor proaspe�i de la pozi�ia 22.04 […] 

22.06 Alte b�uturi fermentate […] 
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Pozi�ia cuprinde toate b�uturile fermentate, altele decât 
cele de la pozi�iile 22.03 pân� la 22.05.” 

Conform notelor explicative, la pozi�iile tarifare 22.04, 22.05 
�i 22.06 sunt încadrate numai b�uturile fermentate. 

Potrivit certificatelor de analiz� numerele ....., emise de 
Laboratorul vamal central din cadrul Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif 
Vamal, b�uturile alcoolice marca „.....” produse �i comercializate de S.C. ..... 
S.R.L. ..... se încadreaz� la pozi�ia tarifar� 2208 – b�uturi spirtoase, pentru 
care nivelul de acciz� este de 750 euro/hl alcool pur, alcoolul folosit la 
prepararea b�uturii alcoolice nefiind ob�inut prin fermentare.  

Prin Certificatul de analiz� nr. .....16.07.2008 „Produsul 
intermediar vodc� 22%” a fost încadrat la b�utur� spirtoas� cu un titru 
alcoolic volumic de 22,606%, iar prin Certificatul de analiz� nr. 
.....16.07.2008 „Produsul intermediar rom 22%” a fost încadrat la b�utur� 
spirtoas� cu un titru alcoolic volumic de 22,181%, deci cu o concentra�ie 
alcoolic� ce dep��e�te 22% în volum. 

Din cele prezentate se re�ine c� organele de control vamal în 
mod legal au stabilit c� produsele respective se încadreaz� la pozi�ia NC 2208 
„Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, 
rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi spirtoase”, pentru care acciza este de 750 
euro/hl de produs �i nu la produse intermediare, pentru care acciza este de 
51,08 euro/hl de produs, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru accizele în sum� de .....lei, ca neîntemeiat�. 

Deoarece în sarcina contestatoarei au fost re�inute accizele în 
sum� de sum� .....lei, care au generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea 
datoreaz� �i major�rile de întârziere în sum� de .....lei, reprezentând m�sur� 
accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .....lei, aferente accizelor 
stabilite suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru accizele în sum� de sum� de .....lei, care le-a generat, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� 
de .....lei. 

 
2. Referitor la accizele în sum� de .....lei, cauza supus� 

solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� accize pentru cantitatea de 
.....litri b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat, respectiv .....° Dall, în 
condi�iile în care contribuabilul nu justific� cantitatea respectiv�. 
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În fapt, organele de control au constatat c� potrivit Listei de 
inventar nr. .....14.01.2008 societatea de�inea în stoc la 31.12.2007 cantitatea 
de .....litri, respectiv .....° Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat. 

 În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� întreaga cantitate 
a fost folosit� în produc�ie în luna ianuarie 2008 ca „suc de vi�ine macerat”, 
exprimat în litri, conform centralizatorului rapoartelor de produc�ie.  

Potrivit „Situa�iei pricind opera�iunile desf��urate în 
antrepozitul fiscal de produc�ie b�uturi spirtoase”, întreaga cantitate de 
.....litri, respectiv .....° Dall, a fost dat� în produc�ie ca b�utur� spirtoas� vrac. 

De asemenea, din verificarea rapoartelor de preparare 
întocmite pentru luna ianuarie 2008, organele de control au constatat c� cei 
.....litri b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat au fost utiliza�i la ob�inerea 
produselor intermediare, fiind decontat� numai în litri nu �i în grade alcool 
absolut, respectiv .....° Dall. 

Totodat�, raportând materiile prime utilizate de societate la 
cantitatea de produse intermediare ob�inute, organele de control au constatat 
c� societatea nu justific� cele .....° Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat. 

  
În drept, la art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, se prevede c�:  
„Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se 

datoreaz� bugetului de stat pentru urm�toarele produse provenite din 
produc�ia intern� sau din import: 

    a) bere; 
    b) vinuri; 
    c) b�uturi fermentate, altele decât bere �i vinuri; 
    d) produse intermediare; 
    e) alcool etilic;” 
Totodat�, sunt incidente prevederile art. 192 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�:  
„Momentul exigibilit��ii accizelor 
(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil� la 

data când produsul este eliberat pentru consum în România. 
(2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în 

România, în condi�iile prev�zute la art. 166. 
(3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un 

produs accizabil devine exigibil� la data când se constat� o pierdere sau 
o lips� a produsului accizabil.” 

Având în vedere c� societatea nu justific� cantitatea de .....° 

Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat, organele de control, în baza 
prevederilor legale men�ionate, au stabilit c� societatea datoreaz� accize în 
sum� de .....lei, aferent� cantit��ii respective.  
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În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� produsul 
de�inut era de fapt format din reziduurile de pe urma producerii de b�uturi 
alcoolice, respectiv reziduuri tehnice r�mase în urma producerii de b�uturi pe 
baz� de vi�ine, nu poate fi re�inut�, întrucât, a�a cum rezult� din documentele 
existente la dosarul cauzei, în rapoartele de preparare întocmite de societate 
în luna ianuarie 2008 cantitatea respectiv� apare ca fiind „suc de vi�ine 
macerat”, utilizat ca materie prim� la ob�inerea b�uturilor alcoolice.  

De asemenea, �i prin nota explicativ� dat� la verificarea 
efectuat�, �eful de sec�ie precizeaz� c� b�utura spirtoas� „sirop vi�ine la 
macerat” s-a folosit la prepararea produselor intermediare aromatizate, ca �i 
colorant.  

Potrivit articolelor 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  

„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 

contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 

contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În 
cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în 
considerare la stabilirea bazei de impunere. 

Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele 

care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate 
organului fiscal.” 

Se re�ine c� documentele justificative �i eviden�ele contabile 
ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere �i c� 
sus�inerile contribuabililor trebuie dovedite de c�tre ace�tia.  

Din documentele existente la dosar se re�ine c� potrivit Listei 
de inventar nr. .....14.01.2008 societatea de�inea în stoc la 31.12.2007 
cantitatea de .....litri, respectiv .....° Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat, 
nerezultând c� acest produs reprezint� un reziduu.  

Totodat�, din verificarea rapoartelor de preparare întocmite 
pentru luna ianuarie 2008, organele de control au constatat c� cei .....litri 
b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat au fost utiliza�i la ob�inerea produselor 
intermediare, fiind decontat� numai în litri nu �i în grade alcool absolut, 
respectiv .....° Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat. 

Se re�ine c� societatea nu justific� cantitatea respectiv� cu 
produsele ce ar rezulta în urma utiliz�rii cantit��ii de .....litri b�utur� spirtoas� 
vi�ine la macerat, respectiv .....° Dall.  

Având în vedere c� societatea nu justific� cantitatea de .....° 

Dall b�utur� spirtoas� vi�ine la macerat �i întrucât nu aduce argumente �i 
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documente care s� fie opozabile constat�rilor organelor de control, se va 
respinge contesta�ia pentru accizele în sum� de .....lei, ca neîntemeiat�.  

 
3. În ceea ce prive�te solicitarea contestatoarei de a 

suspenda solu�ionarea contesta�iei, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..... este învestit� s� analizeze dac� solu�ionarea 
cauzei depinde de existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul 
unei alte judec��i, în condi�iile în care societatea a atacat actul 
administrativ emis de Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia 
Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal privind încadrarea în clasifica�ia 
tarifar�. 

 
În fapt, S.C. ..... S.R.L. prin contesta�ia  formulat� solicit� 

suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pân� la solu�ionarea definitiv� �i 
irevocabil� a cauzei în Dosarul nr. ...../2008, având ca obiect contesta�ia 
formulat� de societate împotriva actului administrativ, respectiv adresa nr. 
...../8-05-2008, emis de Autoritatea Na�ional� a V�milor  – Direc�ia Tehnici 
de V�muire �i Tarif Vamal, prin care s-a efectuat clasificarea tarifar� a 
produselor comercializate de societate. 

 
În  drept, la art. 214  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 
,,(1) organul de solu�ionare competent, poate suspenda, 

prin decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: […] 
                         b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de 
existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. 
                        (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea […].” 

 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� organul de 

solu�ionare poate suspenda solu�ionarea cauzei dac� aceasta depinde, în tot 
sau în parte, de existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei 
alte judec��i. 

Potrivit, documentelor existente la dosarul cauzei, împotriva 
încadr�rilor în clasifica�ia tarifar�, prin adresa nr. ..... /08.05.2008, emis� de 
Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif 
Vamal, societatea a formulat contesta�ie �i a solicitat anularea adresei nr. ..... 
/08.05.2008 �i emiterea unui nou act administrativ prin care s� se încadreze 
produsele respective la pozi�iile tarifare NC 2204, NC 2205 �i NC 2206, ca 
produse intermediare, �i nu la subpozi�iile clasei NC 2208 a alcoolului etilic 
ob�inut prin distila�ie. 
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Societatea solicit� suspendarea solu�ion�rii contesta�iei, în 
temeiul prevederilor art. 214 din Codul de procedur� fiscal� pân� la 
solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzei în Dosarul nr. ...../2008, aflat pe 
rol la Curtea de Apel ....., având ca obiect contesta�ia formulat� împotriva 
adresei nr. ...../08.05.2008, emis� de ANV – Direc�ia de V�muire �i Tarif 
Vamal, prin care s-a realizat clasificarea tarifar� a produselor comercializate 
de societate �i pentru care s-a dispus majorarea accizelor prin decizia de 
impunere contestat�. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au stabilit c� 
societatea datoreaz� accize în sum� de .....lei, pentru produsele livrate în 
perioada mai 2008 – iunie 2008, pe motiv c� acestea se încadreaz� la codul 
tarifar NC 2208 „Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% 
vol; distilate, rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi spirtoase”.  

 
Prin Decizia de impunere .....din 09.02.2009, organele de 

control vamal consider� c� produsele respective nu reprezint� produse 
intermediare, pentru care acciza este de 51,08 euro/hl de produs, ci se 
încadreaz� la pozi�ia NC 2208 „Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic 
volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi spirtoase”, 
pentru care acciza este de 750 euro/hl de produs. 

Din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� urmare a 
cererilor de analiz� solicitate de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ....., Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici 
de V�muire �i Tarif Vamal transmite certificatele de analiz� nr. ....., prin care 
se atest� faptul c� produsele analizate se încadreaz� la pozi�ia tarifar� 2208. 

De asemenea, în urma probelor analizate de Laboratorul vamal 
central a rezultat c� produsele fabricate �i comercializate de societate sunt în 
fapt b�uturi spirtoase ce se încadreaz� la codul NC 2208, pentru care se 
aplic� acciza de 750 euro/hl alcool pur, �i nu produse intermediare, pentru 
care acciza este de 51,08 euro/hl de produs.  

Totodat�, în ceea ce prive�te produsul ..... cu arom� de ment�, 
din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� societatea nu a solicitat �i nu 
a ob�inut încadrarea pe pozi�ii �i coduri tarifare de la Autoritatea Na�ional� a 
V�milor, în conformitate cu prevederile legale.  

Astfel, organele de control au constatat c� produsele ob�inute 
�i comercializate de societate ca produse intermediare sunt în fapt b�uturi 
spirtoase, care se încadreaz� la codul NC 2208 90 „Alte b�uturi spirtoase”, 
pentru care se aplic� nivelul de acciz� de 750 euro/hl alcool pur. 

Din cele prezentate rezult� c� nu se pune problema încadr�rii 
produselor respective la clasifica�iile tarifare men�ionate prin adresa nr. 
...../08.05.2008 de c�tre Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici 
de V�muire �i Tarif Vamal, ci problema con�inutului produselor respective. 
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Fa�� de cele prezentate se re�ine c� în aceast� situa�ie 
dezlegarea pricinii nu atârn� de existen�a sau inexisten�a unui drept care face 
obiectul unei alte judec��i. 

Având în vedere c� nu se pune problema încadr�rii produselor 
respective în clasifica�iile tarifare men�ionate prin adresa nr. ...../08.05.2008 
de c�tre Autoritatea Na�ional� a V�milor – Direc�ia Tehnici de V�muire �i 
Tarif Vamal, ci problema con�inutului produselor respective, suspendarea 
cauzei în aceast� situa�ie nu este de natur� s� preîntâmpine situa�iile în care 
organele de solu�ionare ar pronun�a solu�ii contradictorii. 

Fa�� de cele prezentate se re�ine c� solu�ionarea cauzei în 
aceast� situa�ie nu depinde de existen�a sau inexisten�a unui drept care face 
obiectul unei alte judec��i, drept pentru care se va respinge solicitarea 
societ��ii de a se suspenda solu�ionarea contesta�iei pe fond, ca 
neîntemeiat�.  

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  

în  temeiul prevederilor art. 162, 163 lit. i), 172, 173 �i 192 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
punctul  2^1.1. (1) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, 64, 65 �i 214 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 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: 
 
 

-  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
S.C. ..... S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 09.02.2009, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .....din 06.02.2009 de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., privind  suma  de .....lei, 
reprezentând: 
                        -   .....lei accize; 
                        -     .....lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

 
- Respingerea solicit�rii societ��ii de a se suspenda 

solu�ionarea contesta�iei pe fond, ca neîntemeiat�.  
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


