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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 010 
din 20.01.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. .....S.A.,  

din localitatea ....., .....jude�ul Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   

sub  nr. ..... 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  

fost  sesizat� de Activitatea de Metodologie �i Administrare a Veniturilor Statului 
Suceava prin adresa nr. .....,  înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. ....., cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
..... S.A., din localitatea ....., .....jude�ul Suceava. 
 

S.C. ..... S.A. contest�  m�surile stabilite prin  Decizia nr. ….. din 
….. referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, emis� 
de Activitatea de Metodologie �i Administrare a Veniturilor Statului Suceava, 
privind suma de .....lei, reprezentând: 

��   .....lei dobânzi de întârziere aferente accizelor; 
��   .....lei penalit��i de întârziere aferente accizelor. 

                      
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 
�i 179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. .....S.A. contest� Decizia nr. .....referitoare la obliga�iile de 

plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, emis� de Activitatea de 
Metodologie �i Administrare a Veniturilor Statului Suceava, privind dobânzi 
�i penalit��i în sum� total� de .....lei, aferente accizelor din vânzarea de 
alcool �i b�uturi alcoolice. 

  
Contestatoarea arat� c� desf��oar� activitate de livrare a alcoolului 

tehnic denaturat în condi�iile prev�zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, de H.G. nr. 44/2004 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a 
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Codului fiscal �i în baza autoriza�iei de utilizator final de alcool tehnic în sistem 
integrat.  

Societatea men�ioneaz� c� potrivit pct. 22 alin. (1) �i (2) din H.G. nr. 
44/2004, modificat� prin H.G. nr. 84/2005, scutirea de la plata accizelor aferente 
livr�rilor de alcool tehnic denaturat se acord�  numai utilizatorului final, pe baza 
autoriza�iei de utilizator final, scutirea acordându-se în mod direct 
antrepozitarilor autoriza�i care func�ioneaz� în sistem integrat.  

Petenta sus�ine c� la apari�ia H.G. nr. ....., de modificare a H.G. nr. 
44/2004, a luat leg�tura cu Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, care a emis Autoriza�ia de utilizator final nr. .....de alcool tehnic – 
sistem integrat  utilizat pentru alcool tehnic denaturat, �i a solicitat s� i se 
comunice dac� autoriza�ia emis� de acesta este valabil� din punct de vedere al 
sistemului integrat, în accep�iunea modific�rilor legislative intervenite �i în 
condi�iile în care S.C. „.....S.A. livra alcool tehnic denaturat în baza autoriza�iei 
men�ionate �i a autoriza�iilor de utilizatori finali ale beneficiarilor. 

Contestatoarea arat� c�  r�spunsul primit a fost c� Autoriza�ia de 
utilizator final nr. .....de alcool tehnic denaturat este valabil�, fapt confirmat 
ulterior �i prin emiterea de c�tre D.G.F.P. a jude�ului Suceava, în aceea�i 
manier�, a Autoriza�iei de Utilizator Final nr. .....de alcool tehnic-sistem integrat. 

 Societatea consider� c� întrucât pe Autoriza�ia de utilizator final nr. 
.....de alcool tehnic – SISTEM INTEGRAT – utilizat pentru alcool tehnic 
denaturat, emis� de D.G.F.P. a jude�ului Suceava dup� intrarea în vigoare a H.G. 
nr. ....., este emis� men�iunea „SISTEM INTEGRAT”, s-a aplicat modalitatea de 
scutire direct� la plata accizelor, în conformitate cu prevederile pct. 22 alin. (3) 
lit. b) din H.G. nr. ....., respectiv s-au emis facturi aferente livr�rilor efectuate pe 
care s-a înscris men�iunea „scutit de accize”, facturi care au fost vizate �i de 
supraveghetorii fiscali prin semn�tur� �i �tampil�. 

Petenta men�ioneaz� c� la sfâr�itul lunii septembrie 2005, D.G.F.P. a 
jude�ului Suceava i-a comunicat c� livr�rile de alcool tehnic denaturat c�tre ter�i 
beneficiari de�in�tori de autoriza�ii de utilizatori finali, trebuie s� se fac� în baza 
facturilor fiscale cu acciza inclus�, precum �i faptul c� interpretarea ini�ial� dat� 
„SISTEMULUI INTEGRAT” era gre�it�, urmând ca societatea s� ia m�suri de 
remediere a tuturor livr�rilor f�cute începând cu data intr�rii în vigoare a H.G. nr. 
...... 

Societatea precizeaz� c� în aceast� situa�ie a luat leg�tura cu 
Ministerul Finan�elor Publice – Direc�ia Accize care a r�spuns c� de la intrarea în 
vigoare a H.G. nr. ..... livr�rile de alcool tehnic denaturat c�tre ter�i beneficiari 
de�in�tori de autoriza�ii de utilizatori finali se fac cu accize, scutirea operând în 
mod indirect, chiar �i în condi�iile în care societatea de�ine autoriza�ie de 
utilizator final de alcool tehnic – SISTEM INTEGRAT – utilizat pentru alcool 
tehnic denaturat. 

S.C. .....S.A. precizeaz� c� în aceste condi�ii a procedat de îndat� la 
plata accizelor c�tre bugetul statului, la depunerea deconturilor rectificative 
pentru accize pe lunile iulie �i august, precum �i la emiterea facturilor corectoare, 
în data de 30.09.2005, în conformitate cu prevederile art. 160 lit. b din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 
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Petenta sus�ine c� nu datoreaz� dobânzile  �i penalit��ile de întârziere 
stabilite de organele de control, întrucât plata accizelor s-a f�cut cu întârziere din 
cauza exclusiv� a D.G.F.P. a jude�ului Suceava, care a interpretat diferit 
prevederile legale . 

De asemenea, contestatoarea precizeaz� c� temeiul legal în baza 
c�ruia a fost emis� Decizia nr. .....este gre�it, articolele de lege nereferindu-se la 
cazul în spe��. 

 
II. Prin Decizia nr. .....referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor fiscale, emis� de Activitatea de Metodologie �i 
Administrare a Veniturilor Statului Suceava, s-a stabilit în sarcina societ��ii 
suma de .....lei, reprezentând: 

��.....lei dobânzi de întârziere aferente accizelor; 
��.....lei penalit��i de întârziere aferente accizelor. 

Organele fiscale din cadrul A.M.A.V.S. Suceava au calculat pentru 
perioada 26.09.2005 – 05.10.2005 dobânzi de întârziere în sum� de .....lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de .....lei pentru neplata în termen a accizelor 
încasate din vânzarea de alcool �i b�uturi alcoolice în sum� de .....lei, aferente 
lunii august 2005, declarate de S.C. .....S.A. prin Declara�ia nr. ..... 

Organele de control men�ioneaz� c� au calculat dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere în temeiul prevederilor art. 85 lit. c) �i art. 114 din O.G. 
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  suma  de  .....lei, reprezentând  .....lei dobânzi �i 
.....lei penalit��i, pentru neplata în termen a accizelor încasate din vânzarea 
de alcool �i b�uturi alcoolice în sum� de .....lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
S.C. .....SA datoreaz� accesorii pentru accizele datorate �i neachitate la 
scaden��, în condi�iile în care acestea au fost declarate ulterior de societate, 
prin declara�ie rectificativ�. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Activit��ii de Metodologie �i 
Administrare a Veniturilor Statului Suceava au calculat pentru perioada 
26.09.2005 – 05.10.2005 dobânzi în sum� de .....lei �i penalit��i în sum� de .....lei, 
pentru neplata în termen a accizelor din vânzarea de alcool �i b�uturi alcoolice în 
sum� de .....lei, aferente lunii august 2005, declarate de S.C. .....SA ca fiind 
datorate bugetului de stat prin Declara�ia rectificativ� înregistrat� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ......  

 
În drept, în ceea ce prive�te stabilirea dobânzilor �i penalit��ilor de 

întârziere pentru neachitarea în termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de stat, 
sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind 
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Codul de procedur� fiscal� republicat� la data de 24.06.2004 �i modificat� prin 
Legea  nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, articole care au devenit 115, 116 �i 121 printr-o nou� 
republicare a actului normativ, la data de 26.09.2005, unde se stipuleaz�: 
 

„ART. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.[…]  

ART. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.[…] 

ART. 120 
                       Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

Din texte de lege mai sus citate se re�ine c� pentru neachitarea în 
termen a obliga�iilor bugetare, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� prin 
Declara�ia rectificativ� înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub nr. ..... S.C. .....S.A. revine asupra declara�iei depus� ini�ial, 
nr. ....., �i declar� c� pentru luna august 2005 pentru alcool etilic are de plat� c�tre 
bugetul de stat accize în sum� total� de .....lei �i nu de .....lei cât a declarat ini�ial. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control costat� c� din 
totalul crean�ei fiscale declarate de contribuabil prin Declara�ia nr. .....acciza în 
sum� de .....lei nu a fost achitat� în termenul prev�zut de lege, motiv pentru care, 
prin decizia contestat�, calculeaz� dobânzi de întârziere de .....lei �i penalit��i de 
.....lei. 
  

Potrivit  art. 107 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� republicat� la data de 24.06.2004, devenit art. 108 prin republicarea 
acesteia la data de 26.09.2005, al c�rui con�inut a fost preluat în aceea�i form�, 
actul prin care se stabile�te obliga�ia de plat� c�tre bugetul de stat este titlul de 
crean��, în cazul în spe�� declara�ia depus� de contribuabil. 

 
Conform articolului de lege mai sus men�ionat, „(3) Titlul de 

crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a fiscal�, 
întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit 
legii.” 
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În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 107.1 din H.G. nr. 
1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� stipuleaz�: 

 
„107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se 

stabile�te �i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, 
întocmit de organele competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit 
legii. Asemenea titluri pot fi:[…] 

b) declara�ia fiscal�, angajamentul de plat� sau documentul 
întocmit de pl�titor prin care acesta declar� obliga�iile fiscale, în cazul în 
care acestea se stabilesc de c�tre pl�titor, potrivit legii;[…]” 

 
În ceea ce prive�te termenul de plat� a accizelor sunt aplicabile 

prevederile art. 193 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 
„ART. 193 
Plata accizelor la bugetul de stat 
(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plat� 

al accizelor este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care 
acciza devine exigibil�.[…]” 

Din cele prezentate se re�ine c� societatea contestatoare avea 
obliga�ia achit�rii accizelor declarate pentru luna august 2005 pân� la data de 25 
septembrie 2005 inclusiv. 

 
A�a dup� cum rezult� din documentele existente la dosarul cauzei, 

societatea recunoa�te c� datoreaz� obliga�iile bugetare care au generat accesoriile 
contestate. Acest lucru rezult� atât din contesta�ia formulat�, cât �i din declara�ia 
rectificativ�, prin care revine asupra declara�iei depuse ini�ial la data de ....., 
men�ionând c� acciza datorat� corect� este de .....lei �i nu  de .....lei cât a declarat 
ini�ial, iar acciza de plat� corect� este de .....lei �i nu de .....lei cât a declarat 
ini�ial.  

Astfel, prin Declara�ia rectificativ� înregistrat� la D.G.F.P. a 
jude�ului Suceava sub nr. ....., existent� la dosarul cauzei, societatea 
contestatoare declar� c� pentru luna august 2005 acciza corect�  datorat� 
pentru alcool etilic pentru luna august 2005 este de .....lei �i acciza de plat� 
corect� este de .....lei. 

Atâta timp cât obliga�ia bugetar� care a generat accesoriile 
este datorat�, obliga�ie ce a fost declarat� de societate printr-un titlul de crea��, 
în cazul de fa�� declara�ia rectificativ� depus� de contestator la data de 
25.10.2005, �i nu a fost achitat� în termenul prev�zut de lege, rezult� c� 
datoreaz� �i crean�ele fiscale accesorii. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei c� atât temeiul legal în 

baza c�ruia a fost emis� Decizia nr. ....., cât �i cel în baza c�ruia au fost 
stabilite obliga�iile bugetare este gre�it, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
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favorabil� a contesta�iei, întrucât aceste erori nu sunt de natur� a influen�a 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

Mai mult, a�a dup� cum rezult� din documentele existente la 
dosarul cauzei �i din referatul cu propuneri de solu�ionare al organului fiscal 
emitent al actului administrativ atacat, nr. ....., aceste erori au fost îndreptate prin 
emiterea unui nou act administrativ fiscal ce a fost comunicat societ��ii .....S.A. 
prin adresa nr. ...... 

În ceea ce prive�te dreptul organelor fiscale de a îndrepta 
erorile materiale sunt aplicabile prevederile art. 48 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, care precizeaz�: 
 

„ART. 48 
 Îndreptarea erorilor materiale 
Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul 

actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul 
administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii.” 
 
�i ale pct. 47.3 �i 47.4 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
 

„47.3. Dup� efectuarea îndrept�rii erorii materiale, organul 
fiscal are obliga�ia de a comunica contribuabilului sau oric�rei alte persoane 
interesate, de îndat�, opera�iunea efectuat�. 

47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate 
efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ 
fiscal care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.” 

 
Având în vedere c� debitul care a generat crean�ele fiscale ce fac 

obiectul actului administrativ atacat este datorat, acesta fiind declarat ca datorat  
bugetului de stat pentru luna august 2005 chiar de societatea contestatoare prin 
Declara�ia rectificativ� nr. ....., �i �inând cont de faptul c� dobânzile �i penalit��ile 
reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul, se trage concluzia c� m�sura 
organelor de control de a stabili crean�ele fiscale accesorii pentru neachitarea în 
termenul legal a accizelor în sum� de .....lei, datorate bugetului de stat pentru luna 
august 2005, este legal�, motiv pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
formulat� ca neîntemeiat�. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 193 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 
107, 114, 115, 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat� la data de 24.06.2004, devenite 108, 115, 116, 121 prin republicarea 
acestui act normativ la data de 26.09.2005, art. 48 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, pct. 47.3, 47.4 �i 
107.1 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
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coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
26.09.2005, se: 
 
 

                                    DECIDE: 
 
 

Respingerea contesta�iei formulate de S.C. .....S.A. împotriva 
Deciziei nr. .....pentru  suma de ..... lei, reprezentând: 

��.....lei dobânzi de întârziere aferente accizelor; 
��.....lei penalit��i de întârziere aferente accizelor, 

ca neîntemeiat�. 
 

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


