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DECIZIA NR. __73___ 
din ____10.06.2010_____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
................... 

din ora� Gura Humorului, str. ……………., 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 Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 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 ..................., cu sediul în 
ora� Gura Humorului, str. …………., jude�ul Suceava. 

 
................... contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., 
întocmit� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� 
nr. ..................., privind suma total� de ..................., reprezentând: 
 

• ................... – accize pentru alcool etilic; 
• ................... – major�ri de întârziere aferente accizelor pentru alcool etilic. 

 
Contesta�ia formulat� a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 

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. ..................., cu sediul în ora� Gura Humorului, str. ………., jude�ul 

Suceava, contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., 
întocmit� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
privind suma total� de ..................., reprezentând: 
 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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• ................... – accize pentru alcool etilic; 
• ................... – major�ri de întârziere aferente accizelor pentru alcool etilic. 

 
În contesta�ia depus� petenta afirm� c�, decizia de impunere atacat� �i 

raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� care a stat la baza emiterii acesteia sunt nelegal 
întocmite, iar organul de control a calculat nelegal �i incorect sumele de plat� prin 
nesocotirea prevederilor actelor normative în domeniu precum �i interpretarea 
subiectiv� a acestora. 

Astfel, contestatoarea precizeaz� c� acciza este un impozit indirect, care 
este pl�tit indirect de produc�torul bunurilor destinate comercializ�rii �i care în final 
este suportat �i pl�tit de beneficiar, respectiv consumatorul sau cump�r�torul 
produsului. Acciza este inclus�, ca �i TVA în pre�ul final de vânzare, care este 
suportat �i pl�tit de consumatorul �i cump�r�torul final. 

În ceea ce prive�te b�uturile alcoolice, societatea afirm� c� acciza este 
stabilit� în echivalentul a alcool 100% concentra�ie. În cazul în care alcoolul cicul� în 
regim suspensiv (f�r� plata accizei) pân� la momentul producerii b�uturilor alcoolice 
acciza va fi pl�tit� de produc�torul de b�uturi alcoolice. 

Contestatoarea afirm� c� nu a produs b�uturi alcoolice în scopul 
comercializ�rii. Sus�ine c� b�utura, intitulat� afinat�, a fost produs� pentru a fi servit� 
cu titlu gratuit, fiind recunoscut� de mul�i turi�ti ca o b�utur� a zonei Bucovina �i prin 
urmare, societatea nu a comercializat b�utura. 

Petenta mai face precizarea c� respectiva b�utur� a fost confiscat� în anul 
2008, ca urmare a controlului efectuat în perioada 08.05-14.05.2008 de c�tre DJAOV 
Suceava, iar dup� doi ani, aceea�i institu�ie revine �i solicit� plata accizelor �i a 
major�rilor de întârziere aferente. 

Societatea sus�ine c� confiscarea b�uturii alcoolice echivaleaz� cu 
confiscarea obiectului impunerii, respectiv faptul c� aceasta nu a mai de�inut �i 
vândut respectiva b�utur�, pentru ca în consecin�� s� fie obligat� la plata accizei. 
Pentru a pl�ti acciza trebuia s� o declare, dar organele vamale au confiscat respectiva 
b�utur�. 

Petenta mai afirm� c� nimeni �i niciodat� nu a determinat concentra�ia 
alcoolic� �i nici dac� respectiva b�ututr� este apt� consumului. Nici în timpul 
confisc�rii �i nici dup� confiscare nu a primit vreo comunicare în acest sens. Aceasta 
sus�ine c� la controlul actual s-a determinat concentra�ia prin estimare de 26,36% vol 
de�i Codul fiscal �i normele de aplicare – nota de la anexa 1 la Codul fiscal, prev�d: 

„*1) Gradul Plato reprezint� greutatea de zah�r exprimat� în grame, 
con�inut� în 100 g de solu�ie m�surat� la origine, la temperatura de 20 grade/4 
grade C. 

2) Hl alcool pur reprezint� 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentra�ia de 
100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, con�inut într-o cantitate dat� 
de produs alcoolic.” 

Contestatoarea precizeaz� c� sanc�iunile cele mai grave, prev�zute de art. 
220 alin. 2 din Codul de procedur� fiscal�, sunt urm�toarele: sunt contraven�ii 
de�inerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse 
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în sistemul de accizare, precum �i cu confiscarea produselor, iar în situa�ia în care 
acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceast� vânzare. 

Astfel petenta sus�ine c� potrivit prevederilor invocate mai sus, în toate 
cazurile se confisc� marfa sau sumele de bani rezultate din asemenea vânz�ri, dar nu 
se stabilesc (calculeaz�) accize asupra sumelor sau produselor confiscate. 

Concluzioneaz� c� un agent economic, fie este produc�tor sau de�in�tor 
legal de b�uturi alcoolice �i devine pl�titor de accize, fie este de�in�tor ilegal de 
b�uturi alcoolice �i i se confisc� produsele sau sumele rezultate din valorificare, dar 
nu poate fi obligat la plata accizei dac� produsul este ilegal produs sau de�inut. 

Pe de alt� parte, petenta afirm� c� a f�cut dovada provenien�ei alcoolului cu 
facturile fiscale seria ...................�i seria ..................., din antrepozitul fiscal autorizat 
de producere a b�uturilor alcoolice al ................... Ipote�ti �i pentru care s-a pl�tit 
acciza de c�tre societatea susmen�ionat�. 

Contestatoarea precizeaz� c� organele vamale au concluzionat c� „pentru 
cantitatea total� de ................... b�utur� alcoolic� produs� de ................... nu se poate 
face dovada provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i c� 
aceasta a fost introdus� în sistemul de accizare, drept pentru care societatea datoreaz� 
acciza aferent�”, fapt care nu este adev�rat �i este contrazis în acela�i raport de 
acelea�i organe vamale: „alcoolul etilic folosit la ob�inerea afinatei a fost achizi�ionat 
cu facturile fiscale urm�toare: seria ...................�i seria ................... de la 
...................”. 

Societatea men�ioneaz� c�, prin procurarea de la aceast� societate se face 
dovada c�, pentru alcoolul achizi�ionat se face dovada pl��ii accizei, iar folosirea 
acestuia pentru un amestec nu presupune plata altor accize. Accizele pentru alcool 
concentra�ie 100% au fost pl�tite prin facturile fiscale de achizi�ie, iar acciza s-a pl�tit 
de societatea furnizoare odat� cu p�r�sirea antrepozitului fiscal �i a regimului 
suspensiv. Contestatoarea sus�ine c� rezult� faptul c� organele vamale pretind de 
dou� ori acciza pentru aceea�i cantitate de alcool concentra�ie, preten�ie care este total 
nejustificat� �i nelegal�. 

Societatea consider� c� argumentele organelor vamale sunt nelegale dar �i 
abuzive, atunci când pretind �i major�ri de întârziere. Aceasta sus�ine c� organele 
vamale trebuiau s� solicite plata accizelor la data la care s-a dispus confiscarea 
b�uturii alcoolice, în anul 2008, �i nu în prezent. 

Contestatoarea î�i întemeiaz� afirma�iile pe prevederile art. 5, art. 6, art. 7 
din OG 92/2003. 

În concluzie, societatea solicit� reanalizarea constat�rilor �i m�surilor 
înscrise în Decizia de impunere nr. ................... �i în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
..................., admiterea contesta�iei �i anularea accizelor suplimentare stabilite în 
sarcina acesteia. 

II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., a calculat drepturile vamale pentru 
b�uturile alcoolice g�site în magazia ..................., care au fost produse de 
societate, dar f�r� a face dovada provenien�ei acestora dintr-un antrepozit fiscal 
pe tot circuitul economic �i a faptului c� a fost introdus� în sistemul de accizare 
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�i a stabilit c� societatea datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma total� de 
..................., reprezentând accize �i major�ri de întârziere aferente. 

 
DJAOV Suceava a efectuat o verificare pe linie de accize la ................... 

pentru perioada ianuarie 2007-decembrie 2009. 
În urma verific�rilor efectuate s-a constatat c� petenta achizi�ioneaz�, în 

baza facturilor fiscale, produse supuse accizelor armonizate �i nearmonizate: bere, 
vinuri, produse intermediare, b�uturi din grupa alcoolului etilic, �igarete, cafea pr�jit� 
�i cafea solubil�. 

Organele vamale au stabilit c� petenta a f�cut obiectul unui control inopinat 
în perioada 08.05.2008-14.05.2008, efectuat de c�tre organe de control din cadrul 
Compartimentului Echipe Mobile – Biroul Supraveghere Produse Accizate – Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, constatându-se cu aceast� 
ocazie existen�a la vânzare �i de�inerea în magazia cu m�rfuri apar�inând societ��ii a 
cantit��ii de ................... b�utur� alcoolic� f�r� banderole fiscale �i f�r� documente 
legale de provenien��. Aceste b�uturi au fost confiscate cu adeverin�a de re�inere a 
bunurilor nr. ……. din data de ………... 

Din verific�rile efectuate s-a constatat c� societatea a produs cantitatea 
total� de ................... b�utur� alcoolic� tip afinat�, astfel: 

- stocul ini�ial de b�utur� alcoolic� tip afinata casei la data de 01.01.2007 a fost 
de ................... litri, conform balan�ei de gestiune magazie emis� în data de 
02.02.2007; 

- în luna martie 2007 a intrat în gestiune cantitatea de ................... litri b�utur� 
alcoolic� tip afinata casei, fiind înregistrat� în balan�a de gestiune magazie din 
perioada 01.03.2007-04.04.2007, emis� la data de 16.04.2007; 

- în luna februarie 2008 a intrat în gestiune cantitatea de ................... litri 
b�utur� alcoolic� tip afinata casei, fiind înregistrat� în balan�a de gestiune 
magazie din perioada 01.02.2008-29.02.2008, emis� la data de 17.03.2008; 

- în luna aprilie 2008 a intrat în gestiune cantitatea de …. litri b�utur� alcoolic� 
tip afinata casei, fiind înregistrat� în balan�a de gestiune magazie din perioada 
01.04.2008-16.04.2008, emis� la data de 16.04.2008. 

Pentru a determina provenien�a cantit��ii totale de b�utur� alcoolic� tip 
afinat�, s-a luat nota explicativ� înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. ..................., 
prin care s-a solicitat punerea la dispozi�ie a Proceselor verbale de transformare din 
care s� rezulte ob�inerea cantit��ii de ................... litri b�utur� alcoolic� tip afinat� 
existent� în stoc la data de 01.01.2007, precum �i a cantit��ii de ................... litri 
b�utur� alcoolic� tip afinat� intrat� în gestiune la martie 2007. 

Au fost puse la dispozi�ie procesul verbal de transformare din data de 
29.08.2004 care are ca rezultat fabricarea a ................... de afinat�, având la baz� o 
cantitate de ……… alcool etilic 87% �i procesul verbal de transformare din data de 
14.02.2006 care are ca rezultat fabricarea a ................... de afinat�, având la baz� o 
cantitate de ................... alcool etilic, iar diferen�a cantitativ� - sus�ine dl. 
………….. – provine dinaintea anului 2004. 

Astfel, organele de control au stabilit c� societatea verificat� de�ine procese 
verbale de transformare doar pentru cantitatea de ………. litri afinat�, din totalul de 
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.................... De asemenea, s-a constatat c� aceasta a înregistrat în eviden�a contabil� 
cantitatea de ……… litri afinat� (neexistent� în stoc înaintea anului 2007) f�r� a 
exista documente justificative. 

Având în vedere faptul c� nu exist� buletine de analiz� a b�uturii alcoolice 
– afinat�, aflat� în eviden�a contabil� a societ��ii, organele de control au estimat 
m�rimea bazei de impunere �i au concluzionat c� produsul finit – afinata, are o 
concentra�ie alcoolic� de 26,36% vol. 

Organele de control au constatat c� pentru cantitatea de ................... 
b�utur� alcoolic� mai sus men�ionat�, produs� de societate, nu se poate face dovada 
provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i nici c� aceasta a 
fost introdus� în sistemul de accizare �i au stabilit c� datoreaz� acciza aferent�. S-a 
constatat astfel c� societatea a produs produse accizabile în afara regimului suspensiv 
�i c� a de�inut în afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au fost 
introduse în sistemul de accizare. 

Astfel, având în vedere procesul verbal de transformare din data de 
29.08.2004 înregistrat în eviden�a contabil�, care are ca rezultat fabricarea a 
................... afinat�, având la baz� o cantitate de ….. litri alcool etilic 87%, s-a 
constatat c� produsul finit, deci afinata, are o concentra�ie alcoolic� de 26,36 % vol. 

Alcoolul etilic folosit pentru ob�inerea a ................... de afinat� a fost 
achizi�ionat cu facturile fiscale urm�toare: seria ...................�i seria ................... de la 
.................... 

Organul de control fiscal a procedat la estimarea bazei de impunere �i a 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii accize în sum� total� de .................... 

S-a constatat c� produsele accizabile re�inute în vederea confisc�rii nu erau 
marcate cu banderole fiscale �i nu au fost introduse în sistemul de accizare. 

Pentru neachitarea la termenul scadent a accizelor datorate, s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de ..................., pentru perioada 04.01.2007-
16.04.2010. 

 
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: 
 

1. Referitor  la  suma total� contestat�  de  ...................,  din care 
................... – accize �i ................... – major�ri de întârziere aferente accizelor, 
stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., întocmit� de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e dac� ................... datoreaz� aceast� sum�, în 
condi�iile în care pentru b�uturile alcoolice g�site în magazia agentului 
economic, societatea nu a putut face dovada provenien�ei acestora dintr-un 
antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i a faptului c� au fost introduse în 
sistemul de accizare. 
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În fapt, în urma verific�rilor efectuate la ..................., s-a constatat 
existen�a la vânzare �i de�inerea în magazia cu m�rfuri apar�inând societ��ii a 
cantit��ii de ................... b�utur� alcoolic� f�r� banderole fiscale �i f�r� documente 
legale de provenien��. Aceste b�uturi au fost confiscate cu adeverin�a de re�inere a 
bunurilor nr. ………. din data de 08.05.2008. 

Din verific�rile efectuate s-a constatat c� societatea a produs cantitatea 
total� de ................... b�utur� alcoolic� tip afinat�, pentru care organele de control au 
constatat c� nu se poate face dovada provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot 
circuitul economic �i nici c� aceasta a fost introdus� în sistemul de accizare �i au 
stabilit c� datoreaz� acciza aferent�. S-a constatat astfel c� societatea a produs 
produse accizabile în afara regimului suspensiv �i a de�inut în afara regimului 
suspensiv produse accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare. 

Organul de control fiscal a procedat la estimarea bazei de impunere �i a 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii accize în sum� total� de .................... 

 
Contestatoarea afirm� c� nu a produs b�uturi alcoolice în scopul 

comercializ�rii. Sus�ine c� b�utura, intitulat� afinat�, a fost produs� pentru a fi servit� 
cu titlu gratuit, fiind recunoscut� de mul�i turi�ti ca o b�utur� a zonei Bucovina, deci 
societatea nu a comercializat b�utura. 

Sus�ine, de asemenea, c� în toate cazurile se confisc� marfa sau sumele de 
bani rezultate din asemenea vânz�ri, dar nu se stabilesc (calculeaz�) accize asupra 
sumelor sau produselor confiscate. 

Consider� c� argumentele organelor vamale sunt nelegale dar �i abuzive, 
atunci când pretind �i major�ri de întârziere. Aceasta sus�ine c� organele vamale 
trebuiau s� solicite plata accizelor la data la care s-a dispus confiscarea b�uturii 
alcoolice, în anul 2008, �i nu în prezent. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

• La art. 162 din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu 
privire la accizele armonizate se stipuleaz� c�: 

 
CAP. 1 
Accize armonizate 
SEC�IUNEA 1 
Dispozi�ii generale 
 
 ART. 162 
“Sfera de aplicare 
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaz� 

bugetului de stat pentru urm�toarele produse provenite din produc�ia intern� 
sau din import: 

a) bere; 
b) vinuri; 
c) b�uturi fermentate, altele decât bere �i vinuri; 
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d) produse intermediare; 
e) alcool etilic; 
f) tutun prelucrat; 
g) produse energetice; 
h) energie electric�”. 
 
Potrivit acestor texte de lege, pentru produsele ob�inute din produc�ia 

intern� – în categoria c�rora se cuprinde �i alcoolul etilic – se datoreaz� bugetului de 
stat accize armonizate, care sunt taxe speciale de consum. 
 

• La art. 163 din Codul fiscal, modificat, se definesc o serie de termeni utiliza�i 
în domeniul produselor accizabile: 

 
ART. 163 
„Defini�ii 
În în�elesul prezentului titlu, se vor folosi urm�toarele defini�ii: 
a) produsele accizabile sunt produsele prev�zute la art. 162; 
b) produc�ia de produse accizabile reprezint� orice opera�iune prin 

care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice form�; 
c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorit��ii fiscale 

competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, de�inute, 
primite sau expediate în regim suspensiv de c�tre antrepozitarul autorizat, în 
exerci�iul activit��ii, în anumite condi�ii prev�zute de prezentul titlu �i de 
norme; 

d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamal� potrivit 
legisla�iei vamale în vigoare; 

e) antrepozitarul autorizat este persoana fizic� sau juridic� autorizat� 
de autoritatea fiscal� competent�, în exercitarea activit��ii acesteia, s� produc�, 
s� transforme, s� de�in�, s� primeasc� �i s� expedieze produse accizabile într-un 
antrepozit fiscal; 

[…]”. 
 

• În Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la 
aplicarea prevederilor art. 163 lit. b mai sus citat, la pct. 2 precizeaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
2. (1) Prin no�iunea activitate de produc�ie se în�elege orice opera�iune 

prin care produsele accizabile sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice 
form�, inclusiv opera�iunile de îmbuteliere �i ambalare a produselor accizabile 
în vederea eliber�rii pentru consum a acestora. 

[…]”. 
 
Rezult� din aceste prevederi legale faptul c� orice opera�iune prin care 

produsele accizabile sunt fabricate, procesate sau modificate reprezint� produc�ie de 
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produse accizabile. De asemenea, potrivit art. 163 lit. c, locul în care produsele 
accizabile sunt produse, transformate, de�inute, primite sau expediate în regim 
suspensiv de c�tre antrepozitarul autorizat, este antrepozitul fiscal, iar persoana care 
se ocup� cu aceast� activitate este antrepozitarul autorizat. 

Astfel, nu orice persoan� are dreptul de a produce �i transforma produse 
accizabile, ci numai acele persoane autorizate s� desf��oare aceste activit��i, iar 
procesul de producere �i transformare se face numai în locuri aflate sub 
supravegherea autorit��ii fiscale, numite antrepozite fiscale. 

 
• În ceea ce prive�te faptul generator �i exigibilitatea accizelor, la art. 164 �i art. 

165 din Codul fiscal, modificat, se stipuleaz�: 
 
ART. 164 
„Faptul generator 
Produsele prev�zute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul 

producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest 
teritoriu”. 

 
ART. 165 
„Exigibilitatea 
Acciza este exigibil� în momentul eliber�rii pentru consum sau când se 

constat� pierderi sau lipsuri de produse accizabile”. 
 
Din aceste texte de lege se în�elege c� produsele accizabile, deci �i 

b�uturile alcoolice, sunt supuse accizelor în momentul în care sunt produse pe 
teritoriul comunitar. De asemenea, exigibilitatea lor intervine în momentul în care 
acestea sunt eliberate pentru consum. 

 
• Referitor la eliberarea pentru consum a produselor accizabile, la art. 166 din 

Codul fiscal se precizezaz�: 
 

ART. 166 
“Eliberarea pentru consum 
(1) În în�elesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezint�: 
a) orice ie�ire, inclusiv ocazional�, a produselor accizabile din regimul 

suspensiv; 
b) orice produc�ie, inclusiv ocazional�, de produse accizabile în afara 

regimului suspensiv; 
c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu excep�ia 

energiei electrice, gazului natural, c�rbunelui �i cocsului -, dac� produsele 
accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv; 

d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal 
altfel decât ca materie prim�; 
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e) orice de�inere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile 
care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul 
titlu; 

f) recep�ia, de c�tre un operator înregistrat sau neînregistrat, de 
produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru 
al Uniunii Europene. 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, produc�ia de produse accizabile în afara 

regimului suspensiv, precum �i orice de�inere de produse accizabile în afara 
regimului suspensiv, care nu au fost introduse în sistemul de accizare, se consider� 
eliberare pentru consum �i prin urmare, sunt supuse acciz�rii în acel moment. 

 
• La art. 168 din acela�i act normativ, se precizeaz� c�: 

 
ART. 168 
“Producerea �i de�inerea în regim suspensiv 
(1) Este interzis� producerea de produse accizabile în afara 

antrepozitului fiscal. 
 (2) Este interzis� de�inerea unui produs accizabil în afara 

antrepozitului fiscal, dac� acciza pentru acel produs nu a fost pl�tit�. 
[…]”. 
 

• Referitor la aplicarea prevederilor art. 168 alin. 2 mai sus citat, în Hot�rârea 
Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la pct. 43 se precizeaz� c�: 

 
“Norme metodologice: 
3. În afara antrepozitului fiscal pot fi de�inute numai produsele 

accizabile pentru care acciza a fost pl�tit�, iar prin circuitul economic, se poate 
face dovada c� provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator 
înregistrat, de la un operator neînregistrat sau de la un importator”. 

 
• Cu privire la obliga�ia marc�rii produselor alcoolice, la art. 202 din Codul 

fiscal se men�ioneaz�: 
 
“SEC�IUNEA a 8-a 
Marcarea produselor alcoolice �i tutunului prelucrat 
 
ART. 202 
Reguli generale 
(1) Prevederile prezentei sec�iuni se aplic� urm�toarelor produse 

accizabile: 
a) produse intermediare �i alcool etilic, cu excep�iile prev�zute prin 

norme;  
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b) tutun prelucrat. 
(2) Nu este supus obliga�iei de marcare orice produs accizabil scutit de 

la plata accizelor. 
(3) Produsele accizabile prev�zute la alin. (1) pot fi eliberate pentru 

consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dac� acestea sunt 
marcate conform prevederilor prezentei sec�iuni. 

[…]”. 
 
ART. 203 
„Responsabilitatea marc�rii 
Responsabilitatea marc�rii produselor accizabile revine 

antrepozitarilor autoriza�i, operatorilor înregistra�i sau importatorilor 
autoriza�i, potrivit preciz�rilor din norme”. 

 
Din aceste prevederi legale rezult� c� alcoolul etilic pentru a putea fi 

eliberat în consum trebuie s� fie marcat. Responsabilitatea marc�rii apar�ine 
antrepozitarilor autoriza�i sau operatorilor înregistra�i. 

 
• În ceea ce prive�te termenul de alcool etilic, la art. 173 din Codul fiscal, 

modificat, se precizeaz�: 
 

ART. 173 
“Alcool etilic 
(1) În în�elesul prezentului titlu, alcool etilic reprezint�: 
a) toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în 

volum �i care sunt încadrate la codurile NC 2207 �i 2208, chiar atunci când 
aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii 
combinate; 

b) produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 22% în 
volum �i care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 �i 2206 00; 

c) �uic� �i rachiuri de fructe; 
d) orice alt produs, în solu�ie sau nu, care con�ine b�uturi spirtoase 

potabile. 
[...]”. 
 
Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, în situa�ia în care acciza pentru 

un produs nu a fost pl�tit�, acel produs accizabil nu poate fi de�inut în afara 
antrepozitului fiscal. Pot fi de�inute în afara antrepozitului fiscal, numai acele produse 
accizabile pentru care acciza a fost pl�tit� �i prin circuitul economic, se poate face 
dovada c� provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator înregistrat, de la un 
operator neînregistrat sau de la un importator. 

De asemenea, alcoolul etilic pentru a putea fi eliberat în consum trebuie s� 
fie marcat, iar responsabilitatea marc�rii apar�ine antrepozitarilor autoriza�i sau 
operatorilor înregistra�i. 
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În urma verific�rii efectuate la ..................., organele de control au 
constatat c� societatea a produs cantitatea total� de ................... b�utur� alcoolic� tip 
afinat�, dar de�ine procese verbale de transformare doar pentru cantitatea de ………. 
litri afinat�, din totalul de .................... De asemenea, s-a constatat c� aceasta a 
înregistrat în eviden�a contabil� cantitatea de …….. litri afinat� (neexistent� în stoc 
înaintea anului 2007) f�r� a exista documente justificative. 

Organele de control au constatat c� pentru cantitatea de ................... 
b�utur� alcoolic� mai sus men�ionat�, produs� de societate, nu se poate face dovada 
provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i nici c� aceasta a 
fost introdus� în sistemul de accizare �i au stabilit c� datoreaz� acciza aferent�. S-a 
constatat astfel c� societatea a produs produse accizabile în afara regimului suspensiv 
�i a de�inut în afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au fost introduse 
în sistemul de accizare. 
 

Având în vedere faptul c� societatea a produs b�utur� alcoolic� tip 
afinat� prin prelucrarea alcoolului etilic, în magazia proprie �i nu într-un 
antrepozit fiscal �i f�r� a de�ine buletine de analiz� �i autoriza�ie de antrepozitar 
autorizat, a�a cum prevede Codul fiscal, rezult� c� în mod legal organele de 
control au stabilit c� petenta a produs produse accizabile în afara regimului 
suspensiv �i a de�inut în afara regimului suspensiv produse accizabile care nu au 
fost introduse în sistemul de accizare. 

Deoarece pentru aceste produse nu s-a putut face dovada c� au provenit 
dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i faptul c� au fost introduse în 
sistemul de accizare, rezult� c�, în conformitate cu prevederile legale citate mai sus, 
societatea datoreaz� bugetului de stat accizele aferente. 

 
Pentru a determina acciza datorat�, întrucât din documentele puse la 

dispozi�ie a rezultat c� societatea a de�inut cantitatea de 100 litri alcool etilic 87% din 
care a ob�inut ................... afinat�, organul de control a procedat la estimarea 
concentra�iei alcoolice �i a stabilit o concentra�ie de 26,36 % vol. Dreptul organului 
de control de a proceda la estimare atunci când nu poate fi determinat� baza de 
impunere, este prev�zut la art. 67 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, corelat cu prevederile art. 64 din acela�i act normativ: 

 
ART. 67 
“Estimarea bazei de impunere 
(1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de 

impunere, acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate 
datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare. Estimarea const� în 
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt 
fiscale. 

[…]”.  
 
ART. 64 
“For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
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Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere”. 

 
Întrucât organul de control nu a putut determina baza de impunere, în mod 

legal a procedat la estimarea concentra�iei alcoolice a b�uturii alcoolice tip afinat�, 
având la baz� documentele justificative �i datele din eviden�a contabil� a 
contribuabilului, cantitatea de alcool etilic de�inut� de petent� �i cantitatea de afinat� 
ob�inut�. 

 
Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia aceea�i institu�ie a 

efectuat verificarea �i a confiscat b�utura alcoolic� �i revine dup� doi ani s� solicite �i 
plata accizelor �i a major�rilor aferente, facem precizarea c� organele vamale au 
dreptul de a efectua verific�ri asupra eviden�ei contabile a contribuabilului �i de 
stabili debite în termen de 5 ani de la data la care a luat na�tere obliga�ia fiscal�, a�a 
cum rezult� din art. 91 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 
 

ART. 91 
„Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� termenul 

de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în 

termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� 

curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a 
fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel. 

(3) Dreptul de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 10 ani 
în cazul în care acestea rezult� din s�vâr�irea unei fapte prev�zute de legea 
penal�. 

(4) Termenul prev�zut la alin. (3) curge de la data s�vâr�irii faptei ce 
constituie infrac�iune sanc�ionat� ca atare printr-o hot�râre judec�toreasc� 
definitiv�”. 
 

Rezult� astfel c� perioada supus� verific�rii de c�tre organele vamale, 
respectiv anii 2007-2009, s-a încadrat în prevederile legale ale art. 91 mai sus citat, 
deci organele de inspec�ie au respectat prevederile legale privind perioada pentru care 
se stabilesc debitele în sarcina contribuabilului. 

De asemenea, deoarece petentul nu a fost verificat pe linie de accize în 
ultimii ani fiscali, în conformitate �i cu prevederile art. 94 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, organele de inspec�ie fiscal� au dreptul de a efectua: 

 
ART. 94 
„(1)[…] verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, 

corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, 
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respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, 
dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a 
accesoriilor aferente acestora”. 

 
Sunt, de asemenea, aplicabile prevederile art. 100 din Legea nr. 86/2006 

privind Codul vamal al României: 
 
ART. 100 
“(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 

declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, s� 
modifice declara�ia vamal�. 

(2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite 
sau la opera�iunile comerciale ulterioare în leg�tur� cu aceste m�rfuri. 
Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric�rei alte persoane 
interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în opera�iunile 
men�ionate sau al oric�rei alte persoane care se afl� în posesia acestor acte ori 
de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De asemenea, poate fi f�cut �i controlul 
fizic al m�rfurilor, dac� acestea mai exist�. 

(3) Când dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul ulterior 
rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost 
aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal� ia 
m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând seama de noile elemente de care 
dispune. 

(4) Autoritatea vamal� stabile�te modelul documentului necesar pentru 
regularizarea situa�iei, precum �i instruc�iunile de completare a acestuia. 

(5) În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie vamal� sau 
c� au fost sume pl�tite în plus, autoritatea vamal� ia m�suri pentru încasarea 
diferen�elor în minus sau rambursarea sumelor pl�tite în plus, cu respectarea 
dispozi�iilor legale. 

[…]”. 
 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate anterior, faptul c� 

petenta a achizi�ionat �i a de�inut spre comercializare produse constând în b�uturi 
alcoolice, produse pentru care petenta nu de�ine documente legale �i justificative prin 
care s� fac� dovada provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic �i 
faptul c� au fost introduse în sistemul de accizare, precum �i faptul c� petenta nu 
depune în sus�inerea contesta�iei nici un document din care s� rezulte c� la data 
emiterii Deciziei de impunere nr. ................... pentru bunurile sale erau achitate 
accizele aferente, rezult� c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� au calculat �i au stabilit în sarcina ................... accize pentru 
b�uturi alcoolice în sum� de ..................., drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca neîntemeiat�. 
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2. Referitor la suma de ..................., reprezentând major�ri de 
întârziere aferente accizelor, stabilite suplimentar prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
..................., întocmit� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� ……………….. datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care accizele 
pentru care s-au calculat aceste major�ri sunt datorate �i nu au fost achitate la 
scaden��. 
 

În fapt, pentru neachitarea la termenul scadent a acizelor datorate, s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de ..................., pentru perioada 
04.01.2007-16.04.2010. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Cu privire la exigibilitatea accizelor, la art. 192 �i art. 166 din Codul fiscal, 

modificat, se stipuleaz�: 
 
ART. 192 
„Momentul exigibilit��ii accizelor 
(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil� la data când 

produsul este eliberat pentru consum în România. 
(2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în 

condi�iile prev�zute la art. 166. 
[…]”. 
 
ART. 166 
“Eliberarea pentru consum 
(1) În în�elesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezint�: 
a) orice ie�ire, inclusiv ocazional�, a produselor accizabile din regimul 

suspensiv; 
b) orice produc�ie, inclusiv ocazional�, de produse accizabile în afara 

regimului suspensiv; 
[...] 
e) orice de�inere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile 

care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul 
titlu; 

[…]”. 
 

Potrivit acestor prevederi legale, exigibilitatea accizei intervine la data la 
care produsul accizabil este eliberat pentru consum în România. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea petentei potrivit c�reia, organele vamale 

au procedat nelegal, dar �i abuziv atunci când au stabilit în sarcina sa �i major�ri de 
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întârziere aferente accizelor, facem precizarea c�, sunt aplicabile prevederile art. 
194 alin. 4 din Codul fiscal, modificat, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 194 
“Depunerea declara�iilor de accize 
[…] 
(4) În situa�iile prev�zute la art. 166 alin. (1) lit. b) �i e), trebuie s� se 

depun� imediat o declara�ie de accize la autoritatea fiscal� competent� �i, prin 
derogare de la prevederile art. 193, acciza se pl�te�te în ziua lucr�toare imediat 
urm�toare celei în care a fost depus� declara�ia”. 
 

Conform acestor prevederi legale, dac� au fost eliberate pentru consum 
produse accizabile în afara regimului suspensiv sau dac� au fost de�inute produse 
accizabile în afara regimului suspensiv, produse care nu au fost introduse în sistemul 
de accizare, atunci trebuie depus� o declara�ie de accize la autoritatea fiscal� 
competent�, iar acciza trebuie pl�tit� în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în 
care a fost depus� declara�ia. Aceste termen este �i cel de la care încep s� se calculeze 
major�rile de întârziere aferente accizelor. 

În urma verific�rii efectuate la ..................., organele vamale au constatat 
c� acesta a produs b�uturi alcoolice, produse pentru care petenta nu de�ine documente 
legale �i justificative prin care s� fac� dovada provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal 
pe tot circuitul economic �i faptul c� au fost introduse în sistemul de accizare. 

Deoarece contestatoarea nu face dovada cu documente din care s� rezulte 
c� produsele au fost introduse în sistemul de accizare �i c� acciza a fost pl�tit�, 
rezult� c� în mod legal organele vamale au stabilit c� aceasta avea obliga�ia pl��ii 
accizelor aferente produsele achizi�ionate. 

 
• În ceea ce prive�te major�rile de întârziere, sunt aplicabile prevederile art. 119 
�i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
unde se precizeaz�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
[...] 
(3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine 

crean�a principal�. 
(4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condi�iile aprobate prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia 
situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)”. 

 
ART. 120 
“Major�ri de întârziere 
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(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…] 
 (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Din aceste texte de lege se în�elege c� se datoreaz� major�ri de întârziere 

pentru obliga�iile de plat� care nu au fost achitate la scaden��. 
Din elementele existente la dosarul cauzei rezult� c� în perioada 

08.05.2008-14.05.2008 inspectorii vamali au efectuat un control asupra m�rfurilor pe 
care contestatoarea le de�inea la acel moment în magazia de m�rfuri �i au constatat c� 
aceasta de�inea b�uturi alcoolice f�r� banderole fiscale �i f�r� documente de 
provenien��. Aceste m�rfuri au fost confiscate. 

În urma verific�rii fiscale pe linie de accize efectuat� de organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul DJAOV Suceava s-au stabilit suplimentar în sarcina 
contribuabilului accize pentru b�uturi alcoolice în sum� de .................... 

Deoarece accizele nu au fost achitate la scaden��, rezult� c�, potrivit art. 
119 �i art. 120 din OG 92/2003 mai sus citate, societatea datoreaz� major�ri de 
întârziere aferente accizelor. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� debitul este datorat �i 

nu a fost achitat la scaden��, iar contesta�ia a fost respins� pentru acest cap�t de cerere 
�i conform principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul 
urmeaz� principalul, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile 
întârziere în cuantum de ..................., aferente accizelor pentru b�uturi alcoolice, ca 
neîntemeiat�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 162, art. 163, art. 164, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 192, 
art. 194 alin. 4, art. 202, art. 203 din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, pct. 2, pct. 43 din Hot�rârea Nr. 
44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 163 lit. b, art. 
168 alin. 2, art. 119, art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, 
art. 64, art. 67 alin. 1, art. 91, art. 94 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, 
coroborate cu prevederile art. 206 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

DECIDE: 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei depuse de ................... 

împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
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stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..................., întocmit� de Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, privind 
suma total� de ..................., reprezentând: 
 

• ................... – accize pentru alcool etilic; 
• ................... – major�ri de întârziere aferente accizelor pentru alcool etilic. 

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

 
DIRECTOR  EXECUTIV, 

 

TEMA: ACCIZE-Exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, în condi�iile revoc�rii 
autorizatiei de antrepozit fiscal 
Art. 168 Cod fiscal 
 
 
Tema: accesorii-aferente unor debite neachitate în termen 
Art. 119, 120 din OG 92/2003 


