ROMANIA
TRIBUNALUL TIMIS
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR....
SENTINTA CIVILA NR. ...
S-a luat in examinare actiunea formulata de reclamantul SC A ... in contradictoriu cu
paratii DGFP TIMIS si AFPM TIMISOARA având ca obiect anulare act.
Procedura legal îndeplinita.
TRIBUNALUL
Deliberând constata urm toarele
Prin cererea înregistrata la Tribunalul Timis sub nr. 3398/30/2008, reclamantul SC A..a
chemat in judecata pe paratii D.G.F.P. TIMIS si AFPM TIMISOARA solicitând ca prin
hot rârea ce se va pronunta sa se dispun anularea deciziei de impunere nr.... a raportului de
inspectie fiscala nr.... a deciziei 406/76/2008, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a ar tat ca, la data de ... inspectori în cadrul M.F.P. D.G.F.P. Timi - Administratia Finantelor Publice Timi oara - Serviciul Inspec ie Fiscal
Persoane Juridic au întocmit Raportul de Inspectie Fiscal nr....ocazie cu care au constatat faptul
c suma de ... lei reprezentând accize restituite societ ii de A.F.P. Timi oara cu Decizia de
Restituire Accize nr.... nu poate fi justificat de societate.
Reclamanta arata ca, în acest context s-a men ionat faptul c , din con inutul documentelor
existente în perioada supus inspectiei fiscal i anume decembrie 2004 - ianuarie 2005,
cantitatea de ... litri combustibil achizi ionat de societatea noastr de la R.. 1 cu Factura seria ...
Nr. ... i dat în consum în perioada 10.12.2004 - 17.01.2005 în vederea obtinerii de probe la
instalatia de abur tehnologic nu are corespondent în productia perioadei respective.
Ct alte cuvinte s-a sus inut faptul c utilizarea combustibilului mentionat, i pentru care
societ tea noastr a obtinut restituirea accizelor, nu a avut
un efect practic în sensul c nu
s-ar fi obtinut probele pentru care a fost utilizat combustibilul achizitionat de societate cu factura
nr ...
Datorit acestui fapt organul de control fiscal a apreciat c nu se justific restituirea
accizei restituite în baza Deciziei de Restituire nr.... în sum de ... lei i pentru acest motiv a fost
emis decizia de impunerea contestat în care s-a dispus, pe de o parte, obligarea la plata sumei
de ... lei cu titlu de accize, iar pe de alt parte, obligarea petentei i la plata sumei de ... lei cu
titlu de dobânzi i penalit i de întârziere aferente perioadei 08.02.2005 - 20.02.20-05.
Se mai arata ca, împotriva m surilor dispuse de AFP Timis, a formulat contestatie în
temeiul art. 205 -207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, ac iune care a fost înregistrat la autoritatea
administrativ emitent la data de ... sub nr.....
Prin Decizia nr.... din data de ... emis de c tre Directia General a Finantelor
Publice TIMI s-a respins contestatia formulata de petenta ca fiind neîntemeiat i, pe cale
de consecin , a mentinut, în totalitate, m surile dispuse de organul de control din cadrul
A.F.P. Timi oara.
Pentru a dispune astfel serviciul solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P. Timi a
apreciat c societatea nu a depus la organul de control fiscal documentele întocmite privind
consumul normat de combustibil necesar în procesul tehnologic „pentru probe la instalatia
de abur tehnologic" pentru a justifica scutirea de plat a accizei în sum de .. lei.
Reclamanta apreciaz , c atât constat rile i m surile dispuse de organul fiscal la
finalizarea activit ii de control, cât i decizia prin care a fost solu ionat contesta ia
formulat de societate în procedur administrativ prealabil sunt nelegale i neîntemeiate.

La data de ..societatea a înregistrat, prin Serviciul Registratur a A.F.P. Timi oara, o
cerere prin care a solicitat restituirea accizei pl tite în momentul acliizi ion rii
combustibilului R.. aferent Facturii nr.,.. cererea fiind înregistrat sub nr.....
în sustinerea cererii au fost depuse, în copie, o serie de documente identificate sub form de
factura fiscal nr....; bonuri de consum combustibil; fi magazie; balanta de verificare i
fi e de cont nr. 635, 6022 i 3022; autorizatie de utilizator final; ordinul de plat cu care s-a
achitat acciza i extrasul decont în care s-a evidentiat opera iunea men ionat .
Totodat , se arata, faptul c în con inutul cererii adresate de societate A.F.P.
Timi oara în vederea obtinerii autoriza iei de utilizator final a evidentiat destinatia care va fi
data combustibilului achizitionat de la R... i anume faptul ca acesta va fi utilizat, cit m;" în
procesul tehnologic pentru obtinerea de abur necesar desf ur rii procesului de productie"
In urma cererii formulat , motivat i documentat de societate, la data de ..
Timi oara a eliberat autorizatia de utilizator final nr.... autorizatie care permitea societ ii
noastre s achizitioneze de la S.C. R... - Punct de lucru Rafin ria Vega Ploie ti, în regim de
scutire de la plata accizei, cantitatea de ... litri combustibil.
Reclamanta arata c , întreaga cantitate de combustibil achizi ionat de la S.C.
ROMPETROL S.A Bucure ti - Punct de lucru Rafin ria Vega Ploie ti i pentru care am
obtinut scutirea de accize a fost utilizat în scopul declarat.
De asemenea se men ioneaz , faptul c , prin arderea acestui combustibil i din
materia prim utilizat societatea noastr a obtinut o cantitate de .. litri alcool prob , lichid
care urma s fie supus unor analize temeinice de laborator pentru a se stabili calitatea
lichidului obtinut, grada ia acestuia i celelalte caracteristici ale sale pentru ca, ulterior, s se
aprecieze oportunitateâ continu rii activit ii prin obtinerea autorizatie de antrepozit fiscal
sau, dimpotriv , s se opreasc activitatea în aceast directie datorit proastei calit i a
produsului obtinut.
Cu ocazia controlului organul fiscal nu a recunoscut cantitatea de lichid de ... litri alcool prob - ob inut prin utilizarea combustibilului la care a fâcut referire rezumându-se
numai la a afirma faptul c aceast utilizarea acestei cantit i de combustibil nu are
coresponden în produc ia perioadei 10.12.2004- 17.01.2005.
Tocmai datorit acestui fapt cantitatea de lichid de ... litri - alcool prob - ob inut
prin utilizarea combustibilului la care am f cut referire mai sus a fost realizat în luna
februarie 2005 adic la un interval de aproximativ 30 de zile fat de perioada în care fost
dat în consum cantitatea de combustibil achizitionat de societatea noastr cu factura nr. ...
Aceast cantitate de lichid - alcool prob - nu a putut fi analizat i verificat de
societatea noastr datorit unei alte interventii nelegale efectuate de c tre o alt grup de
control fiscal, de aceast dat din cadrul D.G.F.P. Timi , care la momentul respectiv a
procedat la confiscarea acesteia considerând c societatea a produs alcool etilic în afara
antrepozitului fiscal.
Reclamanta apreciaz , c actele administrative de dispozi ie contestate sunt nelegale
motiv pentru care solicit anularea acestora i exonerarea societ ii de la plata taxelor
contestate.
Paratii D.G.F.P. TIMIS si A.F.P.TIMISOARA au depus la dosar întimpinare prin
care au solicitat respingerea actiunii întrucât, in baza Raportului de inspec ie fiscala din data
de 27.02.2008, a fost emisa Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plata stabilite de inspec ia fiscala nr. 209 /27.02.2008 de c tre A.F.P. Timi oara -A.I.F.
pentru suma totala de ...lei, reprezentând obligatii fiscale suplimentare, respectiv debit accize
in suma de ... lei si dobânzi si penalit i aferente accizelor in suma de ... lei.
'
Impotriva constat rilor organelor fiscale privind stabilirea obliga iilor fiscale
suplimentare, dispuse prin Decizia de impunere nr... si Raportul de inspectie fiscala din data
de ... ambele emise de A.F.P. Timi oara -A.I.F., contestatoarea a exercitat c ile de atac

prev zute de OG nr. 92/2003, respectiv a formulat contestatie, contestatie care a fost
respinsa ca neîntemeiata pentru întreaga suma de .. lei, prin Decizia nr. 406 /76 /10.04.2008
emisa de D.G.F.P. Tîmi .
In ceea ce prive te fondul cauzei, para ii precizeaz , ca isi mentin punctele de vedere
exprimate pe larg in cuprinsul Deciziei nr. 406 /76 /1 0.04.2008 emisa de D.G.F.P. Tîmi ,
drept pentru care sustine si respingerea actiunii ca nefondata având in vedere ca societatea
comerciala contestatoare datoreaz in mod legal obliga iile fiscale in suma totala de 40.204
lei, compusa din debit accize in suma de .. lei si dobânzi si penalit i aferente accizelor in
suma de ... lei.
Cu privire la anularea actelor administrative fiscale, solicita respingerea ac iunii ca
neîntemeiata si mentinerea ca temeinice si legale a Deciziei de impunere nr. 209 /27.02.2008
si Raportul de inspectie fiscala nr...
Astfel, din cuprinsul Raportului de inspectie fiscala nr.... in baza c ruia a fost emisa
Decizia de impunere nr.... rezulta urm toarele aspecte si chestiuni de fapt:
societ ii contestatoare i s-a eliberat de c tre A.F.P. Timi oara Autorizatia de
utilizator final nr.... pentru cantitatea de ...Litri din produsul "combustibil tip Rompetrol
Calor Extra 1 ", autorizatie valabila incepand cu data de 04.10.2004;
la data de .. societatea reclamanta a achizitionat o cantitate de 22.440 litri de
carburant cu factura fiscala: seria U ... NR. in vederea producerii unei cantit i de alcool
etilic cu titlu de~proba de alcool etilic;
pentru aceasta cantitate de combustibil S.C. "A .. a beneficiat de restituirea accizelor in suma
de ...lei prin Decizia de restituire accize nr.... emisa de A.F.P. Timi oara, in conditiile art. 201,
alin. 1 lit. a) si k) din Legea nr. 571/2003. rep., privind Codul Fiscal, coroborat cu prevederile pct.
23, alin. 1, 2 si 4 din N.M. de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin II.G. nr. 44/2004;
in vederea verific rii realit ii documentatiei puse la dispozi ie de câtre societate in
vederea obtinerii restituirii accizei, la data de ... A.F.P. Timi oara -Compartimentul de analiza
risc a solicitat efectuarea unei inspectii fiscale;
afirma ia societ ii comerciale, cu privire la corecta scutire de plata accizei la uleiuri
minerale utilizate in scopuri tehnologice, nu este sustinuta de documente contabile pentru
justificarea consumului acestei cantit i de combustibil de ... litri, in scopul obineri probei de
alcool etilic in cantitate de ... litri, pentru perioada ... ' in acela i context, organul de control a
constatat faptul ca nici in luna februarie 2005 nu este evidentiata in contabilitate produc ia probei
de alcool etilic;
de asemenea, lipsa consumului normat necesar de abur tehnologic pe unitate de produs finit,
precum si faptul ca utilizarea întregii cantit ii de combustibil pentru obtinerea de probe a dus la
obtinerea cantit ii de ... alcool etilic, a înt rit convingerea organului de control ca stabilirea
obliga iei de plata in cuantum total de ... lei este justificata.
In drept, organele de inspectie fiscala si-au întemeiat constat rile si dispozi iile pe
prevedrile art. 201, alin. 1 lit. a), k) si 1) din Legea nr. 571/2003, rep.. privind Codul Fiscal,
coroborat cu prevederile pct. 23, alin. 1, 2 si 4 din N.M. de aplicare a Codului Fiscal aprobate
prin H.G. nr. 44/2004. in forma in vigoare in ianuarie 2005
Paratii sus ine ca in mod corect organele de inspectie fiscala au constatat ca societatea
contestatoare nu avea dreptul la restituirea accizei in cuantum de ...lei, de care a beneficiat in
mod nejustificat si nelegal prin Decizia de restituire accize nr.... emisa de A.F.P. Timi oara.
Astfel, cantitatea de ... litri de combustibil tip "Rompetrol Calor Extra 1 ", achizitionat cu
cu factura fiscala seria U... Nr. ... data in consum in perioada 10.12.2004- 17.01.2005 in vederea
producerii unei cantit i de alcool etilic cu titlu de proba de alcool etilic, nu are corespondenta in
produc ia de alcool etilic realizata in aceasta perioada.
Din procesele verbale de supraveghere fiscala întocmite de c tre supraveghetorii fiscali
rezulta faptul ca produc ia de alcool etilic rafinat, in cantitate de .. litri, realizata in luna februarie
2005. nu este rezultatul utiliz rii cantit ii de ... litri de combustibil in perioada ... ci a unei alte

cantit i de combustibil din totalul cantit ii de ... litri cuprinsa in Autorizatia de utilizator final
nr. ... cantitate data in consum in luna februarie 2005.
Cu privire la acest aspect, in timpul inspec iei fiscale reprezentan ii legali ai societatii
contestatoare nu au putut da nici un fel de relatii motivate privind destina ia combustibilului
utilizat, motivând doar verbal ca întreaga cantitate achizi ionat a fost utilizata in operatii de
testare a instalatiei. Or, aceste opera ii de testare si probe a instalatiei de abur nu sunt prev zute in
actele normative in vigoare ca fiind scutite de acciza (art. 201, alin. 1 lit. a), k) si 1) din Legea nr.
571/2003, rep., privind Codul Fiscal, sau pct. 23, alin. 1, 2 si 4 din N.M. de aplicare a Codului
Fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004)
De asemenea se mai arata ca, lipsa consumului normat necesar de abur tehnologic pe
unitate de produs Finit, precum si faptul ca utilizarea intregii cantit ii de combustibil de 22.440
litri pentru obtinerea de probe ar putea conduce la ob inerea unei canti ii de doar 1.500 alcool
etilic, sunt-argumente -suplimentare care conduc la concluzia ca destina ia_ combustibilului
utilizat nu a fost in mod faptic si legal justificata, drept pentru care facilitateâ fiscala privind
restituirea accizei aferente, prev zuta de art. 201 din Codul fiscal nu se justifica, iar societatea
comerciala are obliga ia pla ii accizelor aferente cantit ii de ...litri combustibil, pentru care a
beneficiat initial de restituire de la bugetul de stat in mod de asemenea nejustificat.
Referitor la accesoriile in cuantum de ...lei, înscrise in Decizia de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala, emisa in
baza Raportului de inspectie fiscala nr. ... solicita sa se retina ca acestea sunt aferente
accizelor stabilite in sarcina contestatarei si reprezint m sura accesorie in raport cu
debitul de ... lei.
In cauza a fost efectuat un raport de expertiza contabila de c tre expert B ... .
Deliberând asupra cauzei de fata constata urm toarele:
Prin raportul de inspectie fiscala din ...încheiat de catre inspectia fiscala s-a
retinut ca societatea nu poate justifica utilizarea conform destinatiei a cantit ii de
combustibil Rompetrol Calor Extra pentru care a beneficiat de scutire de la plata
accizelor pentru combustibilul utilizat in scop tehnologic sau pentru producerea de
agent termic si apa calda.
S-a retinut ca nu se justifica restituirea accizei restituite in baza deciziei de
restituire in suma de ...lei, pentru care s-a procedat la calcularea dobânzilor si
penalit ilor in suma de .. lei.

Ca urmare s-a emis decizia de impunere pentru obliga iile suplimentare de
plata. Împotriva acestor acte fiscale, reclamanta a formulat contestatie care a
fost respinsa prin decizia nr. 406/76/2008 emisa de c tre D.G.F.P. TIMIS.
In motivare se retine ca SC "A ... avea obliga ia prezent rii organului fiscal,
documentele întocmite privind consumul normat de combustibil necesar in procesul
tehnologic 'pentru probe la instala ia de abur tehnologic " pentru a justifica scutirea de
plata a accizei in suma de ... lei.
Întrucât aceasta cerinta legala nu a fost îndeplinita de c tre petenta, Biroul de
Solutionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finantelor Publice Timi
considera legale constat rile organului fiscal ca petenta nu avea dreptul la restituirea
accizei in cuantumul de mai sus. Drept consecinta, este întemeiata emiterea Deciziei de
impunere privind obligatiile fiscale de plata stabilite de inspec ia fiscala pentru
obliga ia platii accizelor in suma de ... lei .
Referitor la accesoriile in cuantum de ... lei, înscrise in Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia fiscala, emisa in
baza Raportului de inspectie fiscala nr... din 27 februarie 2008, organul de solu ionare
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a contestatiei retine ca acestea sint aferente accizelor stabilite in sarcina contestatarei
si reprezint m sura accesorie in raport cu debitul de ... lei.
Deoarece, in sarcina SC" A ... a fost retinut debitul de natura accizelor in
cuantum de ... lei. aceasta datoreaz si accesoriile in suma de .. lei aferente acestor
accize, m sura fiind una accesorie, conform principiului de drept
"accesorium sequitur principale".
Împotriva acestei decizii precum si a actelor fiscale, reclamanta a formulat
contestatie pe care tribunalul o va respinge ca neîntemeiata si nedovedita pentru
urm toarele considerente:
La data de ... reclamanta a achizitionat o cantitate de ... litri de carburant in
vederea producerii unei cantitati de alcool etilic cu titlu de proba de alcool
etilic, iar pentru aceasta cantitate a beneficiat de restituirea accizelor in suma de ... Lei.
Pentru restituirea accizelor, reclamanta avea obliga ia stabilita de pct.23.4 lain.1 si 2
din HG 44/2004 care prev d:
„ înainte de fiecare achizitie de combustibil pentru motor in regim de scutire
utilizatorul va face o cerere la autoritatea fiscala teritoriala in raza c reia isi desfasoara
tivitatea. Cererea va fi înso ita de un memoriu in care va fi descrisa opera iunea pentru care este
necesar consumul de combustibil pentru motor si se vor mentiona perioada de desf urare a
opera iunii, num rul orelor de func ionare ale motoarelor si ale instalatiilor de dragare si
consumul format de combustibil pentru motor."
Reclamanta nu si-a îndeplinit obliga ia si nici din actele depuse ulterior la organele
fiscale sau in faza de judecata nu a rezultata perioada de desf urare a opera iunii, num rul orelor
de functionare si consumul normat de combustibil.
In expertiza contabila efectuata, care împartaseste nejustificat punctul de vedere al
reclamantei, se arata ca in legisla ia in materie nu exista o prevedere legala care sa conditioneze
scutirea de la plata accizelor aferente uleiurilor minerale achizitionate in scopul utiliz rii drept
combustibil in procesul tehnologic si produc ia obtinuta, motivat de faptul ca reclamanta sustine
ca acea cantitate de alcool a fost de fapt o proba.
In primul rând, din cantitatea mare de combustibil este pu in probabil ca acesta ar fi fost
utilizat pentru obtinerea de probe si pe de alta parte reclamanta nu a depus la dosar acte din care
sa rezulte ca aceste probe au fost efectuate.
In contabilitate firmei nu se reg sesc opera iunile invocate de catre reclamanta pe motivul
ca nu a rezultat alcool etilic dat spre vânzare.
In al doilea rând, art. 201 din L.571/2003 precizeaz ca sunt scutite de la plata accizelor
combustibili pentru motor utiliza i in domeniul productiei, ori reclamanta nu a facut dovada ca i-a
utilizat in domeniul produc iei.
Din actele depuse la dosar nu se prezint detaliat procesul tehnologic, adic nu se
cunoa te perioada de desf urare a opera iunii, num rul orelor de functionare ale motoarelor si
ale instalatiilor sau consumul normat de combustibil pentru motor.
Reclamanta sustine ca acest combustibil a fost utilizat pentru producerea de probe
tehnologice, dar din actele contabile nu rezulta ca aceasta cantitate ar fi fost înregistrata ca
pierdere tehnologica, actele depuse necoroborându-se cu sus inerile reclamantei.
In consecin a, tribunalul constata ca in mod temeinic si legal organul de inspectie fiscala a
întocmit raportul de inspec ie fiscala, decizia de impunere, iar decizia emisa in solutionarea
contestatiei este temeinica si legala.
Asa fiind, in conformitate cu art. 18 din Lnr.554/2004, tribunalul va respinge actiunea
reclamantului.
Întrucât nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, acestea nu vor fi acordate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Respinge actiunea formulata de catre reclamanta SC"A .. cu sediul in T ...
contradictoriu cu DGFP Timis cu sediul in T ... si AFPM Timisoara cu sediul in T ...
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronun ata azi, 15.12.2008 in sedinta publica.
PRESEDINTE
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