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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor Publice ... fost sesizat de Directia Judeteana pentru Accize si 
Operatiuni Vamale ... prin adresa nr.... cu privire la  contestatia formulata 
de domnul ... cu domiciliul in localitatea ...., inregistrata la DGFP ... sub 
nr. ...,iar la ... ... sub nr. ....

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin 
Decizia  de impunere nr. ... privind obligatii fiscale suplimentare de plata 
reprezentand accize in cuantum de ... lei.

Contestatia  a  fost  depusa in  termenul  prevazut  la  art. 
207  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura 
fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin biroul solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul  ...  face  contestatie  impotriva  Deciziei   de  impunere 
nr. ... deoarece nu a fost instiintat de impunerea accizelor .

De asemenea contestatorul  mentioneaza faptul  ca trebuia sa i  se 
inmaneze instiintarea cu valorile accizelor. 

Contestatorul sustine ca reparatiile cazanului l-au costat ....lei, iar 
procurarea aromei l-a costat...euro pe kg respectiv...lei, si de asemenea a 
curatat cazanul de reziduri, si un alt cost ar fi uzura utilajului.

D-l ... sustine ca a lucrat 35 zile lucratoare fara sa fie platit., si ca 
suma obtinuta din productia unui cazan este de... lei.

De asemenea contestatorul sustine ca la efectuarea unui calcul real 
raportat  la  numarul  de  cazane  efectuate  nu  obtine  profit  care  sa 
depaseasca mai mult de salariul mediu pe economie impartit la 12 luni.

D-l ... mai sustine faptul ca Hotararea de Guvern nu este aprobata 
de presedintele tarii si ca aceasta a ramas inca in discutie.

Fata de cele mentionate contestatorul  nu este de acord cu decizia 
de impunere.

II.-Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ... 
prin referatul cu propuneri de solutionare nr. ...  mentioneaza urmatoarele: 

Domnul ... din localiatatea .... a depus o solicitare de desigilare a 
cazanului pe care il are in proprietate (inregistrata la DJAOV ... sub nr. 
...),  insotita  de  Declaratia  pentru  inregistrarea  gospodariei  individuale 
care  realizeaza  bauturi  alcoolice  destinate  consumului  propriu 
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(inregistrata la AFP ... sub nr.  ..., respectand astfel prevederile pct.  4^2, 
al.3si 4 din HG 44/2004 actualizata privind Norme de aplicare a Codului 
Fiscal al Romaniei;

In baza documentelor depuse de proprietar si a referatului intocmit 
de biroul Autorizari din cadrul DJAOV ..., echipa mobila s-a prezentat in 
data de ..., la domiciliul proprietarului, unde s-a intocmit procesul verbal 
de desigilare nr...., desigilandu-se cazanul pentru a permite proprietarului 
sa  produca  pentru  consumul  propriu  (conform  declaratiei   depuse  la 
AFP  ...  si  prevederilor  pct.  4^2,  al.6  din  HG  44/2004).La  momentul 
desigilarii,  proprietarul  intocmeste  o  declaratie  pe  proprie  raspundere 
privind materia prima folosita si parametrii cazanului.

Ulterior, in data de 13.10.2008, s-a efectuat de catre echipa mobila 
un control inopinant, in vederea verificarii exactitatii datelor inscrise de 
proprietar  in  declaratia  pe  propria  raspundere,  control  materializat  in 
procesul  verbal  de  constatare  nr.  ...,  ocazie  cu  care  echipa  mobila  a 
constatat  ca  proprietarul  produce  pe  zi  o  cantitate  de...  litri  tuica  cu 
concentratia de 20%alcool in volum(echivalenta cu ...litri alcool la 100%/
zi).

In  data  de  ...,  echipa  mobila  s-a  prezentat  la  domiciliul 
proprietarului pentru ca, in conformitate cu prevederile pct. 4^2 al. 7 din 
HG 44/2004 actualizata, sa sigileze cazanul de tuica (intocmind proces 
verbal de sigilare ...), si sa calculeze propietarului acciza datorata pentru 
produsul obtinut in perioada de functionatre a cazanului (intocmind actul 
contestator  nr....  privin acciza datorata bugetului de stat,  act insusit  de 
domnul ... prin semnatura de luare la cunostinta).

In  conformitate  cu  prevederile  art.  173,  al.2  din  Lg571/2003 
actualizata,  acciza  datorata  s-a  calculat  diferentiat   pentru  primii... 
litri..Pentru  restul  de  cantitate  produsa,  acciza  s-a  calculat  in  baza 
prevederilor pct. 4^2, al. 11 din Normele Metodologice de aplicare a art.
173-Cod  fiscal ,  aprobate  prin  HG  44/2004 cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  fara  a  se  tine  cont  de  eventualele  cheltuiel  de 
reparatie , intretinere(pentru care nici nu exista baza legala de discutie).

DJAOV ..., in referat mai mentioneaza ca:
Contestatia  formulata  de  numitul  ...,  nu  intruneste  urmatoarele 

conditii:
-motivele de fapt si de drept
-dovezile  pe  care  se  intemeiaza,  prin  urmare  se  propune 

respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale.
III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organelor  de  control 
vamal,motivele  prezentate  de  contestator,  documentele  existente  la 
dosarul cauzei, precum si actele normative invocate de organele de 
control se retin urmatoarele:

2



Cauza supusa solutionarii  DGFP ...  prin biroul solutionare 
contestatii  este  de  a  stabilii  legalitatea  masurii  organului  de  inspectie 
vamala care a dispus plata sumei de ...lei reprezentand accize.

In fapt- D-l ...  figureaza in evidentele DJAOV ... ca gospodarie 
individuala  care realizeaza bauturi alcoolice(tuica)destinate consumului 
propriu, fiind inregistrat la AFP ... sub numarul ..., care in conformitate 
cu pct  4^2 alin.  3  din HG 44/2004 privind Normele  Metodologice  de 
aplicare a art.173 din Codul fiscal.

La data de ... D-l ... inainteaza o cerere de desigilare a cazanului de 
tuica  pe  care  il  detine,  cerere  inregistrata  la  DJAOV  ...  sub 
nr. ....

In  urma  acestei  solicitari,  biroul  autorizari  intocmeste  referatul 
nr.  ...,  cu propunerea de desigilare a cazanului  in data de ...,  conform 
solicitarii contribuabilului.

In  data  de  ....  compartimentul  ''echipe  mobile''  procedeaza  la 
desigilarea  cazanului,  intocmind  procesul  verbal  de  desigilare 
nr. ..., iar odata cu acesta I se solicita propietarului de cazan o declaratie 
pe propria raspundere ce contine parametrii tehnologici de productie la 
functionarea cazanului .

Din aceasta declaratie se retine ca:
Materia pe care contestatorul doreste sa o proceseze este boasca, in 

cantitate de ...  litri.De asemenea se retine ca durata de fierbere a unei 
sarje este de 6 ore ,cantitatea de tuica rezultata  la un cazan este de 12 litri 
iar concentratia alcoolica a produsului obtinut, masurata cu alcoolmetrul 
autorizat  este  de  18  grade  si  numarul  de  fierberi  in  24  ore  este  de  2 
fierberi.

La data de ..., cu ocazia unui control inopinant al compartimentului 
echipe  mobile  la  gospodaria  individuala  a  domnului  ...,  se  constata  in 
prezenta detinatorului de cazan urmatorii parametrii de functionare:

-durata medie a unei fierberi:6 ore
-numarul de fierberi in 24 ore:2
-cantitatea de tuica rezultata la o fierbere:12 litri cu o concentratie 

alcoolica  de  20  grade,  evidentiati  in  procesul  verbal  de  constatare 
nr. ....

In data de ... o echipa din cadrul DJAOV ... procedeaza la sigilarea 
cazanului  si  se  intocmeste  procesul  verbal  de  sigilare  nr....  si  actul 
constatator  nr.  ...  privind acciza datorata  bugetului  de stat  de  catre  d-
nul ..., act instituit de catre acesta prin semnatura de luate la cunostinta.

Prin referatul nr. ... intocmit in compartimentul echipe mobile este 
inaintata catre biroul autorizari, documentatia necesara intocmirii deciziei 
de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata.

In  data  de  ...,  biroul  autorizari  inainteaza  catre  conducerea 
DJAOV ...  raportul  nr....  privind calculul  accizei  datorate,  iar  in urma 
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avizarii acestuia se intocmeste  decizia de impunere nr . ..., prin care se 
stabileste  acciza  de  plata  pentru  perioada  de  functionare  cuprinsa  in 
intervalul ....(35 zile)in suma de ... lei.

Calculul accizei datorate se prezinta astfel:
1.Cantitatea de alcool echivalenta de alcool pur(HL):0,5HL
Nivelul accizei:...euro/HL
Curs euro: ... lei
Calcul total acciza datorata:0.5*(...*...)=... lei 
2. Cantitatea de alcool echivalenta de alcool pur(HL):1.18HL
Nivelul accizei:...euro/HL
Curs euro: ... lei
Calcul total acciza datorata:...(...*...)=... lei
Total:...+...=...

Originalul deciziei de impunere nr. ...este transmis contribuabilului 
cu confirmare de primire prin adresa nr. ..., in conformitate cu articolul 44 
alin 2 lit. c din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

D-l ... confirma primirea deciziei de impunere in data de ...  prin 
semnatura.

Avand in vedere faptul ca D-l ... a luat la cunostinta in data de ... 
prin semnatura, de actul constatator nr.... si de decizia de impunere nr. ... 
privind  acciza  datorata  bugetului  de  stat,  se  considera  ca  motivatia 
contestatorului:''nu am fost instiintat de impunerea accizelor'' si ''trebuia 
sa mi se dea instiintarea valorii accizelor'' este nefondata.

 Motivele invocate referitoare la costurile suplimentare(reparatii ale 
cazanului, uzura acestuia)nu sunt aspecte care tin de obiectul deciziei de 
impunere, iar dovezile pe care se intemeiaza contestatia sunt inexistente, 
si se considera ca fiind neintemeiata.

In drept sunt  aplicabile  prevederile  art  173 al2  din  Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pct4^2 din HG nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal.

Art.  173  al2  din  Legea  nr  571/2003 privind  Codul  Fiscal 
precizeaza:''(2)Tuica  si  rachiurile  de  fructe  destinate  consumului 
propriu  al  gospodariilor  individuale,  in  limita  unei  cantitati 
echivalente de cel mult 50 litri de produs pentru fiecare gospodarie 
individuala/an,  cu  concentratia  alcoolica  de  100%in  volum,  se 
accizeaza prin aplicarea unei cote de 50%din cota standard a accizei 
aplicata alcoolului etilic, potrivit prevederilor din norme''.

In conformitate cu pct. 4^2 din HG nr 44/2004:
Al.3 ''Toate gospodariile individuale care detin in proprietate 

instalatii  de  productie  de  tuica  si  rachiuri  au  obligatia  de  a  se 
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inregistra  la  autoritatea  fiscala  teritoriala  prin  administratia 
finantelor  publice  in  raza  careia  isi  au  domiciliul,  iar  cele  care 
realizeaza astfel de produse pentru consumul propriu au obligatia de 
a inscrie in declaratie si cantitatile estimate a fi obtinute la nivelul 
unui an, potrivit modelului prezentat in anexa 1.''
        Al.6  ''Atunci  cand gospodaria individuala intentioneaza sa 
produca tuica si  rachiuri din recolta proprie , acesta va solicita in 
scris administratiei finantelor publice in raza careia isi are domiciliul 
desigilarea  instalatiei,  mentionand  totodata  cantitatea  si  tipul  de 
materie prima ce urmeaza a se prelucra, perioada in care instalatia 
va functiona , precum si cantitatea de produs estimata a se obtine.In 
acest caz producatorul trebuie sa detina si mijloacele legale necesare 
pentru masurarea cantitatii si a concentratiei alcoolice a produselor 
obtinute''.

Al.11''  Pentru  tuica  si  rachiurile   destinate  consumului 
propriu al gospodariei individuale  realizate in sistem de prestari de 
servicii  intr-un  antrepozit  fiscal  de  productie,  acciza  datorata 
bugetului  de  stat  va  deveni  exigibila  la  momentul  preluarii 
produselor  din  antrepozitul  fiscal  de  productie.Beneficiarul 
prestatiei, va plati prestatorului pe langa tariful de prestare si acciza 
aferenta cantitatii de tuica si rachiuri preluata.Pentru cantitatea de 
50 litri  de produs destinata consumului propriu al unei gospodarii 
individuale  ,  nivelul  accizei  datorate  reprezinta  50%din  cota 
standard  a  accizei  aplicata  alcoolului  etilic,  respectiv  375  euro/hl 
alcool  pur.Pentru  cantitatea  de  produs  care  depaseste  limita 
prevazuta de legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si  completarile ulterioare, pentru consumul propriu, nivelul accizei 
datorate  este  nivelul  standard  al  accizei  pentru  alcoolul  etilic, 
respectiv 750 euro/hl alcool pur.''

Din  analiza  textelor  de  lege   mai  sus  mentionate  se  retine  ca, 
organul de inspectie fiscala a stabilit corect valoarea accizei datorata de 
d-l ...  in suma de ... lei, drept pentru care contestatia va fi respinsa ca 
neintemeiata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art  173  al2  din  Legea  nr.571/2003,  pct4^2 al.(3,6,11)din  HG  nr 
44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 
571/2003 privind Codul Fiscal coroborate cu art. 207, art. 209, art.210 si 
art.216 al(1) din O.G. nr. 92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala. 
  

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a 
judetului ...;
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                                                  D E C I D E :

                Art.1 .Respingerea in totalitate  ca neintemeiata a 
contestatiei pentru suma de ... lei reprezentand accize.
               
               Art.2.Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 
luni de la comunicare la Tribunalul ....

DIRECTOR EXECUTIV:
 ...                      

  

..../4 exp.
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