
                      D E C I Z I E  nr.                  
privind solu ionarea contesta iilor formulate de  X înregistrate la DGFP a 

jude ului Arad sub nr. ./04.07.2013    

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat de 
c tre Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad cu adresa  
nr.  ./02.07.2013 înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a 
jude ului Arad sub nr.

 

../04.07.2013 asupra contesta iilor formulate de X cu 
sediul in .,  jud. Arad, înregistrate la Direc ia Jude ean pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Arad sub nr. ./27.06.2013 respectiv ./27.06.2013, iar în 
considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat 
cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului cauzelor, 
constatând urm toarele: 

   

    Petenta X formuleaz contesta iile înregistrate la Direc ia Jude ean 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad sub nr. /27.06.2013 respectiv 

../27.06.2013 i la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad 
sub nr. ./04.07.2013  în  care s-a îndreptat împotriva Deciziilor de restituire a 
accizelor nr. /23.05.2013 i nr. ./07.06.2013 emise de Direc ia Jude ean 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad,  solicitând admiterea contesta iilor 
cu consecin a anul rii  acestor  decizii pentru suma total

 

de  . lei  
reprezentând accize respinse la restituire. 

    În condi iile în care contesta iile petentei formulate împotriva 
Deciziilor de restituire a accizelor nr. ./23.05.2013 i nr. ../07.06.2013 
emise de  Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad vizeaz 
aceea i categorie de obliga ii fiscale respectiv accize respinse de la restituire, în 
temeiul prevederilor punctului 9.5 din Ordinul 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat , prin Referatul nr. 

/30.07.2013 s-a aprobat  conexarea dosarelor contesta iilor formulate de

 

X 
împotriva actelor administrativ fiscale prezentate mai sus, cu consecin a 
întocmirii unei singure decizii în solu ionarea contesta iilor.

  

Contesta iile au fost semnate de petent i tampilate cu tampila 
acesteia, dup cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat .

   

În leg tur cu contesta ia formulat împotriva Deciziei de restituire a 
accizelor nr. ../23.05.2013 emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Arad, s-au re inut urm toarele:

 



  
În fapt, Decizia de restituire a accizelor nr. ./23.05.2013 a fost emis

 
ca urmare a cererilor de restituire a accizelor pentru perioada 18.10.2012 -
19.02.2013 depuse de X, prin aceste cereri fiind solicitat restituirea sumei de 

.. lei reprezentând accize i taxa pe valoarea ad ugat aferent .

  
În condi iile în care DJAOV Arad este competent s solu ioneze cererile 

numai pentru sumele reprezentând accize, prin Decizia de restituire a accizelor 
nr. ./23.05.2013  au fost aprobate la restituire accize în sum de . lei.  

Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de restituire a 
accizelor nr. ./23.05.2013 pentru suma de . lei reprezentând acciza pentru 
gazul utilizat la înc lzirea spa iilor apar inând Clubului Sportiv 

 

din strada 
. i din str. . respins la restituire.

   

În ceea ce prive te respectarea termenului legal de depunere a 
contesta iei formulate împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr. 

/23.05.2013 , s-au re inut urm toarele aspecte:

  

Decizia de restituire a accizelor nr. ../23.05.2013 a fost comunicat 
petentei la data de 23.05.2013, a a dup

 

cum rezult din tampila i semn tura 
de primire a petentei  aflat pe actul administrativ atacat.

 

Contesta ia formulat de petent a fost depus în data de 27.06.2013 fiind 
înregistrat la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad sub 
nr. /27.06.2013, rezultând astfel c petenta nu a respectat prevederile art. 
207, alin.1 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicat privind Codul de 
procedur fiscal , în sensul c nu a respectat termenul de 30 zile pentru 
depunerea contesta iei.

  

Cauza supus solu ion rii este dac organul competent in solutionare se 
poate investi cu solu ionarea pe fond a contesta iei în condi iile în care petenta 
nu a respectat termenul legal de exercitare a c ii administrative de atac.

  

În drept, sunt incidente prevederile  art. 207  alin. (1) din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care 
precizeaz urm toarele:

 

  
ART. 207           

Termenul de depunere a contesta iei

          

(1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic rii actului administrativ fiscal, sub sanc iunea dec derii."  

Potrivit  art. 68 din Codul de procedur fiscal , republicat

 

:  
ART. 68 

          Calcularea termenelor            
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor i îndeplinirea 

obliga iilor prev zute de Codul de procedur fiscal , precum i de alte 



dispozi ii legale aplicabile în materie, dac legea fiscal nu dispune altfel, se 
calculeaz potrivit dispozi iilor Codului de procedur civil .

  
Totodat , în conformitate cu prevederile art. 180, art.181, art. 182, art. 

184 i art. 185  din Codul de procedur civil , republicat:

 
 

ART. 180 
          Stabilirea termenelor         

(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instan i 
reprezint intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedur sau 
în care este interzis s se îndeplineasc un act de procedur .

        

(2) În cazurile prev zute de lege, termenul este reprezentat de data la care 
se îndepline te un anumit act de procedur .

         

(3) În cazurile în care legea nu stabile te ea îns i termenele pentru 
îndeplinirea unor acte de procedur , fixarea lor se face de instan . La fixarea 
termenului, aceasta va ine seama i

 

de natura urgent a procesului.

 

            ART. 181 
          Calculul termenelor         

(1) Termenele, în afar de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz 
dup cum urmeaz :

         

1. când termenul se socote te pe ore, acesta începe s curg de la ora 
zero a zilei urm toare;

         

2. când termenul se socote te pe zile, nu intr în calcul ziua de la care 
începe s curg termenul, nici ziua când acesta se împline te;

         

3. când termenul se socote te pe s pt mâni, luni sau ani, el se împline te 
în ziua corespunz toare din ultima s pt mân ori lun sau din ultimul an. 
Dac ultima lun nu are zi corespunz toare celei în care

 

termenul a început s

 

curg , termenul se împline te în ultima zi a acestei luni.

         

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul se 
prelunge te pân în prima zi lucr toare care urmeaz .

 

    ART. 182  
        Împlinirea termenului        

(1) Termenul care se socote te pe zile, s pt mâni, luni sau ani se 
împline te la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de 
procedur .

         

(2) Cu toate acestea, dac este vorba de un act ce trebuie depus la 
instan sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea 
înceteaz în acel loc în mod legal, dispozi iile art. 183 fiind aplicabile.

 

( ) 
         ART. 184 
         Curgerea termenului. Prelungirea acestuia        

(1) Termenele încep s curg de la data comunic rii actelor de procedur , 
dac legea nu dispune altfel.

        

(2) Se consider c

 

actul a fost comunicat p r ii i în cazul în care aceasta 
a primit sub semn tur copie de pe act, precum i în cazul în care ea a cerut 
comunicarea actului unei alte p r i.

 



       
(3) Termenul procedural nu începe s curg , iar dac a început s curg 

mai înainte, se întrerupe fa de cel lipsit de capacitate de exerci iu ori cu 
capacitate de exerci iu restrâns , cât timp nu a fost desemnat o persoan 
care, dup caz, s îl reprezinte sau s îl asiste.

         
(4) Termenul procedural se întrerupe i un nou termen începe s curg de 

la data noii comunic ri în urm toarele cazuri:

           

1. când a intervenit moartea uneia dintre p r i; în acest caz, se face din 
nou o singur comunicare la ultimul domiciliu al p r ii decedate, pe numele 
mo tenirii, f r s se arate numele i calitatea fiec rui mo tenitor;

            

2. când a intervenit moartea reprezentantului p r ii; în acest caz, se face 
din nou o singur comunicare p r ii.

 

          ART. 185          
Nerespectarea termenului. Sanc iuni

         

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, 
nerespectarea acestuia atrage dec derea din exercitarea dreptului, în afar de 
cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedur f cut peste termen este 
lovit de nulitate.( ).  

Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat are 
caracter imperativ i începe s curg de la data comunic rii Deciziei de 
restituire a accizelor nr. ../23.05.2013, respectiv de la data de 23.05.2013, 
dat la care decizia a fost comunicat  petentei.   

 

Prin Decizia de restituire a accizelor nr. ../23.05.2013,  se precizeaz :

 

"Prezenta decizie de restituire a accizelor poate fi contestat în termen 
de 30 de zile de la data comunic rii, sub sanc iunea dec derii, la organul fiscal 
prev zut de art. 205 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modific rile si complet rile ulterioare".  

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c X a depus 
contesta ia formulat împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr. 

/23.05.2013  la data de 27.06.2013 (conform tampilei serviciului 
registratur al  Direc iei Jude ene pentru Accize i

 

Opera iuni Vamale Arad 
aplicat pe originalul contesta iei), dep ind termenul de 30 de zile prev zut de 
art. 207 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, înc lcându-se astfel 
dispozi iile imperative referitoare la termenul de depunere.

  

În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezult c petenta   

 

avea 
posibilitatea respect rii termenului de depunere al contesta iei la organul care a 
întocmit Decizia de restituire a accizelor nr. ../23.05.2013  respectiv Direc ia 
Jude ean pentru Accize i

 

Opera iuni Vamale Arad înregistrând-o pân la data 
de 25.06.2013 inclusiv.  

Întrucât contestatara nu a respectat condi iile procedurale impuse de 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicat privind Codul de procedur 
fiscal , cu privire la termenul de depunere a contesta iei, dep ind termenul 



legal de depunere al acesteia, se re ine c a dec zut din dreptul de a-i fi 
solu ionat pe fond contesta ia.

 
Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General a 

Finan elor Publice a jude ului Arad nu se poate investi cu solu ionarea pe fond 
a cauzei, a a dup cum prevede art. 213 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 
 

ART. 213 
Solu ionarea contesta iei [ ] 
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra 

excep iilor de procedur i asupra celor de fond, iar când se constat c 
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

 

În spe sunt incidente i prevederile art. 217 din Ordonan a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

ART. 217 
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale 
(1) Dac organul de solu ionare competent constat neîndeplinirea unei 

condi ii procedurale, contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei.

 

coroborate cu pct. 12.1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

 
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:

 

        a) nedepus la termen, în situa ia în care aceasta a fost depus peste 
termenul prev zut de prezenta lege; .

 

Urmare faptului c Decizia de restituire a accizelor nr. ../23.05.2013 a 
fost comunicat petentei în data de

 

23.05.2013, a a cum rezult din cele 
descrise mai sus, iar petenta a înregistrat contesta ia la Direc ia Jude ean 
pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad în data de 27.06.2013, rezult ca 
petenta a depus contesta ia cu întârziere fa de termenul prev zut la art. 207 
alin. 1 din Codul de Procedur Fiscal , republicat, motiv pentru care contesta ia 
împotriva  Deciziei de restituire a accizelor nr. ../23.05.2013 urmeaz a fi 
respins ca nedepus în termen, organul de solu ionare a contesta iei 
nemaiprocedând la analiza pe fond a cauzei, în conformitate cu dispozi iile art. 
217 din OG nr. 92/2003, republicat i având în vedere Instruc iunile de 
aplicare a articolului din Codul de procedur fiscal , republicat, unde referitor 
la "Solu ionarea contesta iei", sunt enumerate excep iile de procedur , 
respectiv:          

"9.4. În solu ionarea contesta iilor, excep iile de procedur pot fi 
urm toarele: excep ia de nerespectare a termenului de depunere a contesta iei, 
excep ia de necompeten a organului care a încheiat actul contestat, excep ia 
lipsei semn turii sau a tampilei de pe contesta ie." 

  



 
Referitor la contesta ia formulat împotriva Deciziei de restituire a 

accizelor nr. ../07.06.2013 emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Arad, s-au re inut urm toarele:

   
Decizia de restituire a accizelor nr. ./07.06.2013 a fost emis ca 

urmare a cererilor de restituire a accizelor pentru perioada 11.11.2011 -
19.12.2012 depuse de X, prin aceste cereri fiind solicitat restituirea sumei de 

 

lei reprezentând accize i taxa pe valoarea ad ugat .

  

În condi iile în care DJAOV Arad este competent s solu ioneze cererile 
numai pentru sumele reprezentând accize, prin Decizia de restituire a accizelor 
nr. ../07.06.2013  au fost aprobate la restituire accize în sum de . lei ( f r 
TVA) i respinse la restituire accize în sum de .. lei (f r TVA).

  

Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de restituire a 
accizelor nr. /07.06.2013 i contest suma de . lei reprezentând accize 
pl tite pentru gazul utilizat la înc lzirea spa iilor apar inând Clubului Sportiv 

.. din strada . i din str. ., respinse la restituire.  
Contesta ia a fost depus în termenul legal de 30 de zile prev zut de art. 

207 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare.

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

   

În fapt, în perioada verificat respectiv 11.11.2011 

 

19.12.2012  X a 
avut trei loca ii înc lzite cu gaz natural furnizat de c tre E.ON Energie 
România SA i anume: o loca ie în .. unde se desf oar activitate de 
înv mânt, o loca ie în . i una în Arad, str. .,  pentru care a solicitat 
restituirea accizei pl tit pentru gazul natural utilizat la înc lzire prin cererile 
nr. ../20.05.2013 respectiv nr. ./20.05.2013.  

În data de 07.06.2013, autoritatea vamal a emis pentru X, Decizia de 
restituire a accizelor nr. /07.06.2013 în baza Procesului verbal nr. ../ 
07.06.2013 prin care a respins de la restituire acciza în sum total de .. lei 
reprezentând acciza pl tit pentru gazul natural utilizat la înc lzirea spa iilor  
din .. respectiv din Arad, str. .., motivul respingerii fiind acela c aceste 
spa ii sunt închiriate unor persoane juridice i fizice care efectueaz activit i 
sportive i gimnastic de între inere, nefiind respectate astfel prevederile 
art.206^60 alin.(1) lit.k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare.

   

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206^60 alin.(1) lit.k) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si complet rile ulterioare, în 
temeiul c rora:

 

 
Scutiri pentru produse energetice i energie electric

 

         ART. 206^60*) 



       (1) Sunt scutite de la plata accizelor:          
( )          
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru înc lzire de 

c tre spitale, sanatorii, aziluri de b trâni, orfelinate i de alte institu ii de 
asisten social , institu ii de înv mânt

 
i l ca uri de cult;

 
Totodat spe ei îi sunt aplicabile i prevederile pct.113.7 alin.(15) i 

alin.(16) din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile 
ulterioare: 

113.7.  ( )        
(15) În cazul produselor energetice achizi ionate de la importatori sau de 

la al i operatori economici, scutirea de la plata accizelor se acord indirect, 
prin restituire.        

(16) Pentru restituirea accizelor, beneficiarul scutirii va depune la 
autoritatea fiscal teritorial cererea de restituire de accize, înso it de:

         

a) copia facturii de achizi ie a produselor energetice;

 

       b) dovada cantit ii utilizate în scopul pentru care se acord scutirea.

 

Fa de cadrul legal men ionat, organul de solu ionare a contesta iei 
re ine c , sunt scutite de la plata accizelor produsele energetice utilizate drept 
combustibil pentru înc lzirea institu iilor de înv mânt astfel c , potrivit celor 
înscrise în Procesul verbal nr. / / 07.06.2013 în baza c ruia a fost emis 
Decizia de restituire a accizelor nr. ./07.06.2013, X a beneficiat de restituirea 
accizelor în sum de 

 

lei aferente înc lzirii s lilor de clas situate în .., 
spa ii destinate activit ilor colare.

 

Din documentele existente la dosarul cauzei s-a re inut c , spa iile 
apar inând petentei, situate în  . respectiv  Arad, str. ., deservesc Clubul 
Sportiv colar  Arad care este în administrarea X i c aceste spa ii fac 
obiectul unor contracte de închiriere cu titlu oneros cu persoane juridice i 
fizice care desf oar activit i sportive i gimnastic de între inere.

 

Prin urmare, spe ei îi sunt incidente prevederile art.206^7 alin.(7) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, dup cum urmeaz :

 

Eliberarea pentru consum 
          ART. 206^7            

( )           
(7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de 

accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este 
considerat eliberare pentru consum... .

 

Pentru cele ce preced, se constat faptul c , în condi iile în care spa iile 
din . respectiv din Arad, str. . pentru care X a solicitat restituirea de accize 
nu sunt destinate exclusiv activit ilor de înv mânt, petenta nu poate 
beneficia de scutirea indirect la plata accizelor respectiv de restituirea 
acestora, atâta timp cât aceast cantitate a fost folosit i în alt scop decât cel 



pentru care se acord scutirea la achizi ionare,  nefiind îndeplinite prevederile 
legale mai sus prezentate, motiv pentru care contesta ia formulat de petent 
împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr. /07.06.2013 emis de Direc ia 
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad este neîntemeiat , urmând 
a fi respins ca atare. 

Nu are relevan în solu ionarea cauzei motiva ia contestatoarei potrivit 
c reia consumul de gaz pentru care a fost solicitat restituirea accizelor a fost 
destinat structurii sale  Clubul Sportiv colar .. Arad , cu finan are de la 
bugetul de stat, în condi iile în care din documentele existente la dosarul cauzei 
a rezultat c aceast structur în calitate de locator a închiriat spa iile respective 
unor persoane fizice i juridice pentru desf urarea de activit i sportive ( 
fotbal, gimnastic , fitnes, aerobic, step), activit i care nu sunt incluse în 
categoria activit ilor scutite la plata accizelor.   

       Pe cale de consecin , în conformitate cu prevederile art.206^7 
alin.(7), art. 206^60 alin.(1) lit.k) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific rile si complet rile ulterioare, pct.113.7 alin.(15) i alin.(16) din 
Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 
180, art.181, art. 182, art. 184 i art. 185  din Codul de procedur civil , 
republicat, art. 207, art. 213,  art. 216  i art. 217 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , pct. 9.5 i 12.1 din 
Ordinul A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat ,

 

în baza referatului nr.                      , se  

D E C I D E :  

- respingerea contesta iei depuse de X având sediu în , jud. Arad CUI 
. împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr. ./23.05.2013 emis de 

Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad pentru suma total 
de . lei reprezentând   accize respinse la restituire ca nedepus în termenul 
legal.  

- respingerea contesta iei depuse de X având sediu în  Arad, ,  jud. 
Arad CUI .. împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr. ../07.06.2013 
emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad pentru 
suma de . lei reprezentând accize respinse la restituire ca neîntemeiat .

 

- prezenta decizie se comunica la: 

 

X 
 DRV Timisoara 



 
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 

atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.     

DIRECTOR GENERAL,  
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