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DECIZIE NR. 22 2010
privind soluţionarea contestaţiei nr....
formulată de ... din ..
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată
de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti Direcţia Judeţeana pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa
asupra contestaţiei nr. ... înregistrată la D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr.
...formulată de ., domiciliat î..n comuna ... sat ..., str. ... nr. ..., judeţul
Dâmboviţa, având C.N.P ...
Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere
privind plata accizei datorate de către gospodăriile individuale nr. ... din
data de ... emisă de către Direcţia Judeteană pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Dâmboviţa.
Suma contestată este de ... lei reprezentând acciză datorată de
către gospodăriile individuale.
Prin adresa nr. 3.070 din data de 21.01.2010 confirmată de
primire în data de 26.01.2010, Biroul Soluţionare Contestaţii din cadrul
D.G.F.P. Dâmboviţa a solicitat petentului prezentarea la sediul D.G.F.P.
Dâmboviţa în vederea semnării contestaţiei.
Contestaţia a fost formulată în termenul prevăzut de art. 207 alin.1
din O.G. nr. 92/2003 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi poartă semnătura titularului dreptului procesual.
Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.
205 şi 209 alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa este competentă să
soluţioneze contestaţia formulată de ... din comuna ...
I. Petentul contestă decizia de impunere nr. ...din data de
...pentru următoarele motive:
- în luna octombrie petentul a solicitat desigilarea cazanului de
ţuică în vederea fabricării de ţuică;
- la data de ... i-a fost desigilat cazanul de către un inspector
vamal şi i s-a comunicat că poate fabrica ţuică pe o perioadă de două
zile. Petentul susţine că a făcut doar două cazane de ţuică şi că nu i s-a
spus că va trebui să achite acciză pentru acest fapt.
Faţă de cele prezentate mai sus petentul solicită anularea Deciziei
de impunere nr. ...
II. Prin Decizia de impunere privind plata accizei datorate de
către gospodăriile individuale nr. .. din data de ... emisă de către
Direcţia Judeteană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa au
fost calculate obligaţii fiscale reprezentând acciză în sumă de ... lei
pentru perioada ....
Prin punctul de vedere privind soluţionarea contestaţiei se
menţionează că stabilirea obligaţiilor fiscale s-a făcut în conformitate cu
prevederile legale şi pe baza documentelor: cererea contestatorului de
desigilare a cazanului pentru fabricarea a 50 litri de ţuică fructe
înregistrată la D.J.A.O.V. Dâmboviţa sub nr. ..., procesul verbal de
desigilare nr. ..., procesul verbal de sigilare nr. ... şi a Notei de
constatare nr. ..., notă semnată fără obiecţiuni de către contestator.
Totodată se menţionează că nu s-a făcut sesizare penală în
această cauză.
III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivaţiile contestatorului şi în raport cu
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost
investită să analizeze dacă suma contestată de .. lei, reprezentând
acciză datorată de către gospodăriile individuale pentru
perioada ..., este corect stabilită.
În fapt, în urma cererii de desigilare nr. ... depusă de către petent
la D.J.A.O.V. Dâmboviţa în vederea fabricării a 50 litri de ţuică de fructe,
organele vamale au întocmit procesul verbal de desigilare nr. ....
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În data de ..., organele vamale au întocmit procesul verbal de
sigilare nr. ..., sigilare determinată de încheierea procesului de
fabricaţie, şi totodată au întocmit şi o Notă de constatare nr. ... prin care
s-a procedat la calculul accizei aferente celor 50 litri de ţuică, notă
semnată fără obiecţiuni de către petent.
Conform art. 173 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului
propriu în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 50 litri de produs
se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a
accizei aplicată, respectiv 375 euro/hl alcool pur.
Faţă de cele mai sus menţionate, se reţine că debitul de ...lei
reprezentând accize aferente celor 50 litri de ţuică fabricaţi de către
petent, pentru perioada ..., a fost stabilit de către organele vamale ale
Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa în
conformitate cu prevederile art. 162 alin.1 lit. c) şi ale art. 173 alin. 2 din
Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în prevederile următoare:
- art. 162 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare prevede:
“ART. 162 Sfera de aplicare
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează
bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia
internă sau din import:
c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;[...]”
- art. 163 lit. a) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi
completările ulterioare prevede:
“ART. 163 Definiţii
În înţelesul prezentului titlu, se vor folosi următoarele definiţii:
a) produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 162;[...]”
- art. 173 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu
modificările şi completările ulterioare prevede:
“ART. 173 Alcool etilic
(1) În înţelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintă:
c) ţuică şi rachiuri de fructe;
(2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al
gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult
50 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu
concentraţia alcoolică de 100% în volum, se accizează prin aplicarea
unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicată alcoolului etilic,
potrivit prevederilor din norme.”
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- pct. 4^2 alin. 8 şi alin. 11 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal prevede:
“4^2 - (8) Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată
consumului propriu al unei gospodării individuale, nivelul accizei
datorate reprezintă 50% din cota standard a accizei aplicată alcoolului
etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur.
(11)[...] Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată consumului
propriu al unei gospodării individuale, nivelul accizei datorate reprezintă
50% din cota standard a accizei aplicată alcoolului etilic, respectiv 375
euro/hl alcool pur. [...]”
Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul
art. 162 alin. 1 lit. c), art. 163 lit. a), art. 173 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din
Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 4^2
alin. 8 şi alin. 11 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art 211, art. 216 din O.G.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare se:
DECIDE
1. Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaţiei nr.
...formulată de ... din ..., judeţul Dâmboviţa, împotriva Deciziei de
impunere privind plata accizei datorate de către gospodăriile individuale
nr. ... din data de ... emisă de către Direcţia Judeteană pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Dâmboviţa pentru suma contestată de ... lei
reprezentând acciză datorată de către gospodăriile individuale.
2. În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data
primirii, la instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul
Tribunalului Dâmboviţa.
.

Director coordonator
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...
consilier juridic
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