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

 
DECIZIA NR. 83 

Din 15.09.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. .....S.R.L. din localitatea ..... 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului ..... sub nr. .....din 19.08.2008 
 

 
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 18.08.2008, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 19.08.2008, cu privire la 
contesta�ia formulat� de  S.C. .....S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea 
.....,. 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 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� precizeaz� c� 

în cursul anului 2007 a importat din Italia, în baza facturilor nr. .....din 
29.06.2007 �i nr. ..... din 07.11.2007, cafea pr�jit� în cantitate de .....kg �i 
respectiv de ..... kg. 

Societatea precizeaz� c� pentru aceast� cantitate î�i însu�e�te 
punctul de vedere al organelor de control �i valoarea accizelor stabilite de 
acestea. 
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Contestatoarea men�ioneaz� c� în leg�tur� cu cafeaua 
achizi�ionat� din ....., conform facturii nr. ..... din 12.12.2007, contest� 
obliga�ia pentru cantitatea de ..... kg, precizând c� nu s-a întocmit nota de 
intrare recep�ie la data primirii m�rfii întrucât aceasta nu corespundea din 
punct de vedere calitativ. 

De asemenea, sus�ine c� în baza acceptului furnizorului s-a 
întocmit un act de custodie �i s-a renegociat pre�ul vânz�rii, acesta fiind 
diminuat pentru întreaga cantitate de cafea, atât pentru cea aflat� în custodie, 
cât �i pentru cea ce urmeaz� s� fie achizi�ionat� în anul 2008.  

Societatea sus�ine c� pentru perioada în care cafeaua s-a aflat 
în custodie nu a calculat accize. La data de 05.01.2008 a întocmit Nota de 
intrare recep�ie .....�i a calculat accize în valoare de 675 euro/ton�.  

Totodat�, sus�ine c� potrivit art. 212 alin. 2 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, „pentru alte produse accizabile, provenite din 
teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucr�toare 
imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele sau la 
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import, dup� caz”.  

Contestatoarea precizeaz� c� nu î�i însu�e�te m�sura dispus� 
de inspec�ia fiscal� privind calculul accizei �i pentru perioada în care cafeaua 
livrat� la data de 12.12.2007, în baza documentului de transport CMP nr. ....., 
s-a aflat în custodie, întrucât în situa�ia în care furnizorul extern nu ar fi 
acceptat diminuarea pre�ului cafelei, societatea ar fi fost nevoit� s� returneze 
marfa. 

În sus�inerea cauzei societatea depune urm�toarele documente: 
facturile nr. ...../29.06.2007, nr. ...../07.11.2007 �i nr. ...../ 12.12.2007, CMR 
nr. ...../12.12.2007 �i procesul verbal de custodie.  

De asemenea, societatea solicit� ca pân� la solu�ionarea 
contesta�iei s� se dispun� suspendarea execut�rii sumelor calculate.  

 
II.  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008,  
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 precizeaz� c� potrivit art. 212 alin. (2) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „Pentru alte produse accizabile, 
provenite din teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în 
ziua imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele sau la 
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import, dup� caz.” 

Calculul accizei a fost efectuat conform art. 208 alin. (6) din 
Codul fiscal, unde se prevede c� „Pentru cafea, cafea înlocuitori �i cafea 
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solubil�, accizele se datoreaz� o singur� dat� �i se calculeaz� prin aplicarea 
sumelor fixe pe unitate de m�sur�, asupra cantit��ilor intrate pe teritoriul 
României”.  

Organele de control precizeaz� c� nivelul accizei este pentru 
cafea verde de 612 euro/ton� pentru anul 2007 �i de 459 euro/ton� pentru 
anul 2008, iar pentru cafea pr�jit� inclusiv cafeaua cu înlocuitori de 900 
euro/ton� pentru anul 2007 �i 675 euro/ton� pentru anul 2008.  

Totodat�, precizeaz� c� accizele se calculeaz� în lei, pe baza 
cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cursul de schimb pentru un euro fiind de 
3,5334 lei pentru anul 2007 �i de 3,3565 lei pentru anul 2008.  

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� societatea a calculat 
acciza eronat, folosind cursul de schimb al zilei pentru moneda euro �i nu cel 
prev�zut de art. 218 din Legea nr. 571/2003 �i de punctul 321 din H.G. nr. 
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.  

De asemenea, organele de control au stabilit c� societatea 
datoreaz� major�ri de întârziere pentru neplata în termen a accizelor datorate 
bugetului de stat, nerespectând prevederile art. 212 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003, unde se prevede c� „pentru alte produse accizabile, provenite din 
teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucr�toare 
imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele sau la 
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import, dup� caz”. 

 
Organele de control au constatat c� în cursul anului 2007 

societatea nu a calculat, declarat �i virat la bugetul de stat accize în sum� de 
...... lei �i major�ri de întârziere aferente de ....... lei, pentru achizi�iile de 
cafea de la firma ..... Italia, în baza facturilor nr. ...../29.06.2007, pentru 
cantitatea de .....kg cafea pr�jit�, �i nr. ...../07.11.2007, pentru cantitatea de 
..... kg cafea pr�jit�.  

 
Totodat�, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c� în luna decembrie 2007 societatea a achizi�ionat din ..... 
cantitatea de ..... kg cafea pr�jit�, conform facturii ...../12.12.2007, 
transportat� în baza CMR nr. ..... emis la data de 12.12.2007 �i confirmat de 
societate la data de 15.12.2007, pentru care s-a întocmit Nota de recep�ie 
.....05.01.2008. 

Organele de control au constatat c� societatea a calculat acciza 
la valoarea de 675 euro/ton�, valoare corespunz�toare anului 2008, �i nu la 
valoarea de 900 euro/ton�, cât era în anul 2007, stabilind o diferen�� la accize 
de .....lei.  

În urma verific�rii s-a constatat c� societatea nu a recep�ionat 
�i înregistrat cantitatea de ..... kg cafea pr�jit� (intrat� la data de 15.12.2007) 
în perioada în care se refer�, respectiv în luna decembrie 2007, ci în luna 
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ianuarie 2008, înc�lcându-se prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 
82/1991, republicat�, coroborate cu prevederile art. 126 alin. (1) din Ordinul 
nr. 1752/2005.  

Pentru neplata în termen a accizei s-au calculat major�ri de 
întârziere de .....lei., în baza prevederilor art. 120 alin. 1 din OG nr. 92/2003.  

 
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 suma de .....lei, reprezentând .....lei accize �i 

.....lei major�ri de întârziere aferente, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra datei la care 
societatea avea obliga�ia pl��ii accizelor aferent� cantit��ii de ..... kg 
cafea pr�jit� achizi�ionat� din ....., conform facturii nr. ..... din 
12.12.2007, în condi�iile în care societatea nu a întocmit nota de intrare 
recep�ie la data primirii bunurilor. 

 
În fapt, S.C. .....S.R.L., în baza facturii nr. ..... din 12.12.2007 

a achizi�ionat din ..... cantitatea de ..... kg cafea pr�jit�.  
În urma verific�rii s-a constatat c� societatea nu a recep�ionat 

�i înregistrat cafeaua la data primirii acesteia (15.12.2007), respectiv în luna 
decembrie 2007, ci în luna ianuarie 2008. 

Organele de control au constatat c� societatea a calculat acciza 
la valoarea de 675 euro/ton�, valoare corespunz�toare anului 2008, �i nu la 
valoarea de 900 euro/ton�, cât era în anul 2007, stabilind o diferen�� la accize 
de .....lei.  

Contestatoarea men�ioneaz� c� nu a avut în vedere acciza 
aplicabil� în anul 2007 pe motiv c� nu a întocmit nota de intrare recep�ie la 
data primirii m�rfii, ci la data de 05.01.2008, deoarece cafeaua nu 
corespundea din punct de vedere calitativ �i a renegociat pre�ul cu furnizorul.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 212 alin. (2) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se prevede c�:  

„(2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul 
comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucr�toare 
imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele sau la 
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import, dup� caz.” 

 
Potrivit art. 208 alin. (1) din acela�i act normativ,  
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„(1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea 
verde, cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori �i pentru cafea solubil�, 
inclusiv amestecurile cu cafea solubil�, este prev�zut în anexa nr. 2 care 
face parte integrant� din prezentul titlu.” 

 
În anexa nr. 2 se prevede c�: 

______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Denumirea produsului sau a  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011 | 
|crt.| grupei de produse           | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza| 
|    |                             | euro/  | euro/  | euro/  | euro/  | euro/ | 
|    |                             | ton�   | ton�   | ton�   | ton�   | ton�  | 
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______| 
|  1.| Cafea verde                 |   612  |   459  |   306  |   153  |     0 | 
|____|_____________________________|________|________|________|________|_______| 
|  2.| Cafea pr�jit�, inclusiv     |        |        |        |        |       | 
|    | cafea cu înlocuitori        |   900  |   675  |   450  |   225  |     0 | 

|____|_____________________________|________|________|________|________| 
 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� plata accizelor se 
face în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate 
produsele �i c� pentru produsul cafea pr�jit� acciza în anul 2007 este de 900 
euro/ton�, iar în anul 2008 este de 675 euro/ton�. 

În ceea ce prive�te data la care societatea avea obliga�ia s� 
efectueze înregistrarea bunurilor în contabilitate, sunt aplicabile prevederile 
art. 2 alin. (1) �i 6 alin. (1) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 
unde se prevede c�:  

 
„Art. 2 
(1) Contabilitatea, ca activitate specializat� în m�surarea, 

evaluarea, cunoa�terea, gestiunea �i controlul activelor, datoriilor �i 
capitalurilor proprii, precum �i a rezultatelor ob�inute din activitatea 
persoanelor juridice �i fizice prev�zute la art. 1, trebuie s� asigure 
înregistrarea cronologic� �i sistematic�, prelucrarea, publicarea �i 
p�strarea informa�iilor cu privire la pozi�ia financiar�, performan�a 
financiar� �i fluxurile de trezorerie, atât pentru cerin�ele interne ale 
acestora, cât �i în rela�iile cu investitorii prezen�i �i poten�iali, creditorii 
financiari �i comerciali, clien�ii, institu�iile publice �i al�i utilizatori. […] 

 
Art. 6 
(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 

consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ.” 

Totodat�, la punctul 126 din Ordinul Ministerul Economiei 
si Finantelor nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, se prevede c�: 
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„126. - (1) De�inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, 
precum �i efectuarea de opera�iuni economice, f�r� s� fie înregistrate în 
contabilitate, sunt interzise. 

(2) În aplicarea alin. (1) este necesar s� se asigure: 
a) recep�ionarea tuturor bunurilor materiale intrate în 

entitate �i înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile 
materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consigna�ie se 
recep�ioneaz� �i înregistreaz� distinct ca intr�ri în gestiune. În 
contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistreaz� în conturi în afara 
bilan�ului;” 

 
Din prevederile men�ionate, se re�ine c� societatea avea 

obliga�ia s� recep�ioneze bunurile, inclusiv cele primite în custodie, la data 
primirii acestora.  

Acest lucru rezult� �i din Ordinul Ministerul Economiei si 
Finantelor nr. 1850/2004 privind registrele �i formularele financiar-contabile, 
unde la modul de completare a formularului  Not� de recep�ie �i constatare de 
diferen�e, ce se emite în cazul bunurilor de natura stocurilor, se prevede c�: 
 

„1. a) Serve�te ca: 
    - document pentru recep�ia bunurilor aprovizionate; 
    - document justificativ pentru înc�rcare în gestiune; 
    - act de prob� în litigiile cu c�r�u�ii �i furnizorii, pentru 

diferen�ele constatate la recep�ie; 
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 
b) Se folose�te ca document distinct de recep�ie în cazul: 
    - bunurilor materiale cuprinse într-o factur� sau aviz de 

înso�ire a m�rfii, care fac parte din gestiuni diferite; 
    - bunurilor materiale primite spre prelucrare, în 

custodie sau în p�strare; […] 
     
În alte cazuri decât cele men�ionate la lit. b), recep�ia �i 

înc�rcarea în gestiune, dup� caz, �i înregistrarea în contabilitate se fac pe 
baza documentului de livrare care înso�e�te transportul (factura, avizul 
de înso�ire a m�rfii etc.). 

2. Se întocme�te în dou� exemplare, la locul de depozitare 
sau în unitatea cu am�nuntul, dup� caz, pe m�sura efectu�rii recep�iei. 
În situa�ia în care la recep�ie se constat� diferen�e, Nota de recep�ie �i 
constatare de diferen�e se întocme�te în trei exemplare de c�tre comisia 
de recep�ie legal constituit�. […] 

     
Datele de pe verso formularului se completeaz� numai 

atunci când se constat� diferen�e la recep�ie. 
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3. Circul�: 
    - la gestiune, pentru înc�rcarea în gestiune a bunurilor 

materiale recep�ionate (toate exemplarele); 
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru 

întocmirea formelor privind reglementarea diferen�elor constatate (toate 
exemplarele), precum �i pentru înregistrarea în contabilitatea sintetic� �i 
analitic�, ata�at� la documentele de livrare (factura sau avizul de înso�ire 
a m�rfii); 

    - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) �i la unitatea de 
transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� societatea avea 
obliga�ia înregistr�rii cafelei primite la data intr�rii acesteia în gestiune, 
respectiv în luna decembrie 2007. 

Din actele normative men�ionate rezult� c� în condi�iile în care 
existau diferen�e calitative societatea nu era scutit� de efectuarea recep�iei �i 
înregistr�rii bunurilor în gestiune, cu atât mai mult cu cât nota de intrare 
recep�ie reprezint� un act de prob� în cazul litigiilor cu furnizorii.    

Având în vedere c� plata accizelor se face în ziua lucr�toare 
imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele �i �inând cont 
c� societatea avea obliga�ia efectu�rii recep�iei la data primirii bunurilor, 
rezult� c� societatea avea obliga�ia calcul�rii accizei la nivelul celei aplicabile 
în luna decembrie 2007, de 900 euro/ton�.  
 

Fa�� de cele prezentate mai sus se conchide c� organele de 
control în mod legal au stabilit c� societatea avea obliga�ia calcul�rii accizei 
la nivelul celei aplicabile pentru anul 2007, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru accizele în sum� de .....lei, ca neîntemeiat�. 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� acciza în 
sum� de .....lei, care a generat accesoriile de .....lei, 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 accizei în 
sum� de .....lei stabilit� 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 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 suma de .....lei, din care .....lei accize �i .....lei 

major�ri de întârziere aferente, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... se poate pronun�a 
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asupra acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care societatea �i-a retras 
contesta�ia pentru aceast� sum�.   

 
În fapt, prin adresa nr. ..... din 29.08.2008, înregistrat� la 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. .....din 
29.08.2008, contestatoarea comunic� c� î�i retrage contesta�ia pentru suma de 
.....lei, reprezentând .....lei accize �i .....lei major�ri de întârziere aferente, 
sum� ce a fost stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... 

 
În drept, dispozi�iile art. 208 din Ordonan�a Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz� 
urm�toarele: 
„Retragerea contesta�iei 

(1) Contesta�ia poate fi retras� de contestator pân� la 
solu�ionarea acesteia. Organul de solu�ionare competent va comunica 
contestatorului decizia prin care se ia act de renun�area la contesta�ie. 

(2) Prin retragerea contesta�iei nu se pierde dreptul de a se 
înainta o nou� contesta�ie în interiorul termenului general de depunere a 
acesteia.” 

În ceea ce prive�te acest articol, Instruc�iunile pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005, la pct. 4.3 stipuleaz�: 

   
„4.3. Organul de solu�ionare competent va comunica 

decizia prin care ia act de renun�area la contesta�ie dup� expirarea 
termenului general de depunere a contesta�iei.” 

 
Prin urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

..... constat� renun�area de c�tre S.C. .....S.R.L. din localitatea ..... la 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., pentru suma de 
.....lei, reprezentând .....lei accize �i .....lei major�ri de întârziere aferente. 

 
3. Referitor la solicitarea contestatoarei privind 

suspendarea execut�rii sumelor contestate, stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
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fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ....., cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ..... se poate învesti cu solu�ionarea acestui 
cap�t de cerere, în condi�iile în care cererea de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal nu se afl� în competen�a sa material� de solu�ionare. 

 
În fapt, prin cererea formulat�, S.C. .....S.R.L. din localitatea 

..... solicit� suspendarea execut�rii deciziei contestate pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile art. 215 alin. (1) �i alin. 

(2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, potrivit c�rora: 

„Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de 

atac nu suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere 

dreptului contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului 
administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modific�rile ulterioare. […]” 

Potrivit art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004: 

„Suspendarea execut�rii actului 
(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei 

pagube iminente, dup� sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice 
care a emis actul sau a autorit��ii ierarhic superioare, persoana 
v�t�mat� poate s� cear� instan�ei competente s� dispun� suspendarea 
execut�rii actului administrativ unilateral pân� la pronun�area instan�ei 
de fond. În cazul în care persoana v�t�mat� nu introduce ac�iunea în 
anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea înceteaz� de drept 
�i f�r� nicio formalitate. 

(2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de 
urgen�� �i cu prec�dere, cu citarea p�r�ilor.” 

 
Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea 

societ��ii contestatoare de suspendare a execut�rii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
.....din 29.07.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
23.07.2008 de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., 
privind  suma  de .....lei, intr� sub inciden�a prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... nu se poate învesti cu solu�ionarea acestui 
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cap�t de cerere, neavând competen�a material�, acesta apar�inând instan�ei 
judec�tore�ti. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  

în  temeiul prevederilor art. 208 alin. (1) �i 212 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 
2 alin. (1) �i 6 alin. (1) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 
punctul 126 din Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 1752/2005 
pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 1850/2004 privind registrele 
�i formularele financiar-contabile, art. 208 �i 215 alin. (1) �i (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, pct. 4.3 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005, art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
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. din localitatea ..... împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 
29.07.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
23.07.2008 de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., 
pentru suma de .....lei, reprezentând: 

   - .....lei accize; 
-   .....lei major�ri de întârziere aferente. 

 
-  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... ia act de 

renun�area la contesta�ia formulat� de S.C. .....S.R.L. din localitatea ..... 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., pentru suma de .....lei, reprezentând: 

-   .....lei accize; 
- .....lei major�ri de întârziere aferente. 

 
- Constatarea necompeten�ei materiale în ceea ce prive�te 

cererea de suspendare a execut�rii Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� .....din 29.07.2008, 
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emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.07.2008 de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., privind  suma  de 
.....lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... neputându-se 
învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, aceasta fiind de competen�a 
instan�ei judec�tore�ti. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen 

de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIZE: - exigibilitate accize, termen de plat� a accizelor, calculul 
accizelor 
 

- art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

 
PROCEDUR�: - renun�are la contesta�ie 

 
- art. 208 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, 
 

PROCEDUR�: - cerere de suspendare a execut�rii actului administrativ 
fiscal depusa dup� modific�rile cod de procedura fiscala prin care competenta 
a fost acordata instan�ei 

 
- art. 215 alin. (1) �i alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 


