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DECIZIA nr.   43 / 2014 
privind solutionarea contestaţiei depuse de 

S.C. .X.S.R.L. – .X. 
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul 

Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală 
sub nr. 906976 din data de 10.06.2013  

  
 
  Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Supraveghere 
Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor prin 
adresa nr. .X./04.06.2013 înregistrată la Agenţia Naţionala de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. X din data de 
10.06.2013, asupra contestaţiei formulată de S.C. .X.S.R.L.  cu sediul în .X., str. 
X. 
 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală  nr. C-B 
.X./26.04.2013 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. C-B .X./26.04.2013, emise 
de către Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul 
Autorităţii Naţionale a Vămilor, obiectul acesteia fiind suma totală de .X.lei din 
care .X.lei reprezintă accize pentru alte tutunuri de fumat, .X.lei reprezintă 
dobânzi şi .X.lei reprezintă penalităţi de întârziere aferente. 
  
       În raport de data comunicării Deciziei de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală  nr. C-B .X./26.04.2013 
respectiv data de 09.05.2013, potrivit semnăturii şi ştampilei societăţii aplicate 
de reprezentantul acesteia pe Decizia de impunere menţionată mai sus, aflată 
în copie la dosarul cauzei, contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 
207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
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fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată la 
Registratura generală a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în data de 
23.05.2013 sub nr.X, conform ştampilei aplicată pe contestaţia aflată în original 
la dosarul cauzei. 
 
 Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205, 
art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Direcţia generală de solutionare a contestaţiilor din 
cadrul Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală este legal investită să se 
pronunţe asupra contestaţiei formulată de S.C. .X.S.R.L. 
 
 I. Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală  nr. C-B 
.X./26.04.2013, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. C-B 
.X./26.04.2013 de către Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale 
societatea arată că a făcut obiectul unui control realizat de organele de 
specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor referitor la activitatea 
desfăşurată în perioada 01.01.2010-31.12.2012 privind respectarea condiţiilor 
de comercializare a tutunului brut/parţial prelucrat în vederea stabilirii accizei de 
plată determinate pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat. 
  Societatea arată eroarea în care se află organele de control fiscal 
care afirmă că în Certificatul de analiză nr./.06.2012, denumirea produsului este 
“tutun parţial prelucrat pentru fumat” deşi în certificatul menţionat se stipulează 
“tutunuri parţial sau total desprinse de pe tulpină, coduri NC ale subpoziţiei 2401 
20”. 
  Contestatara, face referire la prevederile art. 2062, 2063  pct. 1, 20615  
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizând că accizabil este tutunul prelucrat (nu frunza 
de tutun), respectiv cel fin tăiat sau fărâmiţat sau resturile de foi de tutun. 
  Referitor la prevederile art. 20669 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, invocate de organele de control, societatea arată 
că nu a comercializat tutun brut ci frunze de tutun iar din cantitatea de X Kg 
achiziţionată a comercializat doar X Kg restul fiind reţinută de organele vamale. 
  Totodată societatea arată că nu a achiziţionat nimic din import, din 
achiziţii intracomunitare proprii şi nu a desfăşurat nici producţie internă proprie. 
  Astfel, contestatara arată că activitatea desfăşurată nu avea nevoie 
de autorizaţie, prevederile art. 20669 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal nu sunt incidente speţei şi nici aplicabile activităţii societăţii 
iar acciza nu poate deveni exigibilă atâta vreme cât nu este datorată. 
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 În concluzie, societatea solicită anularea Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală  nr. C-B .X./26.04.2013 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. C-B 
.X./26.04.2013, emise de Direcţia Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale 
din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru suma totală de .X.lei din care 
.X.lei reprezintă accize pentru alte tutunuri de fumat, .X.lei reprezintă dobânzi şi 
.X.lei reprezintă penalităţi de întârziere aferente. 
 
 II. Prin Raportul de inspecţie fiscală nr. C-B .X./26.04.2013 care a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală  nr. C-B .X./26.04.2013, contestată, 
organele de control din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, au constatat 
următoarele: 
 În perioada 01.02.2012-31.03.2012, S.C. .X.S.R.L., a achiziţionat cu 
borderourile de achiziţie nr. X/11.02.2012 şi nr. X/17.03.2012, cantitatea totală 
de X Kg tutun frunze de la un producător  individual-persoană fizică. 
 Organele vamale arată că pentru achiziţiile de tutun efectuate 
societatea nu a deţinut, la momentul achiziţionării de tutun parţial prelucrat 
pentru fumat (denumirea produsului conform certificatului de analiză nr. 
.X./21.06.2012), autorizaţie de operator economic în vederea comercializării de 
tutun brut/parţial prelucrat. 
 Organele vamale arată că în urma cererii de analiză probe prelevate, 
în baza procesului-verbal de prelevare probe nr. X/25.05.2012, Laboratorul 
Vamal Central a emis certificatul de analiză nr. .X./21.06.2012 din care rezultă 
că denumirea comercială a produsului este tutun parţial prelucrat şi se clasifică 
la unele din codurile NC ale subpoziţiei 2401 20-tutunuri parţial sau total 
desprinse de pe tulpină, aceasta fiind subpoziţia codului NC 2401-tutunuri brute 
sau neprelucrate din Nomenclatorul tarifar al mărfurilor. 
 Organele vamale arată că pentru achiziţiile de tutun efectuate, 
societatea nu a deţinut autorizaţia de operator economic în vederea 
comercializării de tutun brut/parţial prelucrat. 

 De asemenea, organele vamale arată că au fost încălcate 
prevederile art. 20669 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscală. 

 Organele vamale arată că din analiza acestor prevederi legale 
pentru operaţiunile de achiziţie a tutunului parţial prelucrat pentru fumat, 
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societatea avea obligaţia deţinerii autorizaţiei de operator economic comerciant 
de tutun brut/parţial prelucrat. 
 Având în vedere că societatea, în perioada controlată, nu a deţinut 
autorizaţia de operator economic comerciant de tutun brut/parţial prelucrat, 
organele vamale au făcut aplicaţiunea art. 20669 alin. (11) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi au 
calculat în sarcina societăţii accize în sumă totală de .X. lei. 

Pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiei de plată privind acciza,  
organele de inspecţie fiscală au calculat, în conformitate cu prevederile art. 119,  
art.120 şi art. 1201 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările şi completările ulterioare, dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă 
totală de 32.887 lei.  
  

III. Luând în considerare susţinerile contestatarei şi documentele  
invocate de aceasta, constatările organelor de control vamal şi actele normative 
invocate de contestatară şi de organele de control vamal, se reţin următoarele: 
 
  Cauza supusă soluţionării este dacă societatea contestatară 
datorează accize aferente tutunului parţial prelucrat achiziţionat de la un 
producător  individual-persoană fizică, în condiţiile în care nu a deţinut 
autorizaţie eliberată de către autoritatea competentă pentru desfăşurarea 
activităţii de comercializare a tutunului brut sau parţial prelucrat. 
 
 În fapt, în perioada 11.02.2012-17.03.2012, S.C. .X.S.R.L. a 
achiziţionat cu borderourile de achiziţie nr. X/11.02.2012 şi nr. X/17.03.2012 
tutun frunze în cantitate totală de X Kg de la un producător individual-persoană 
fizică.  
  Organele vamale au stabilit că societatea contestatară a achiziţionat  
tutun parţial prelucrat pentru fumat (conform Certificatului de analiză nr. 
.X./21.06.2012 emis de Laboratorul Vamal Central) fără a deţine autorizaţia de 
operator economic comerciant de tutun brut/parţial prelucrat încălcând astfel 
prevederile art. 20669 alin. (10) din Legea nr. 571/2003, astfel cum a fost 
modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în vigoare începând cu data de 
23.06.2010. 
  Organele vamale au constatat că nerespectarea acestei condiţii de 
către societatea contestatară atrage calcularea şi plata la bugetul de stat a 
accizei datorate pentru tutunul de fumat. 
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  În drept, în perioada 11.02.2012-17.03.2012 erau în vigoare 
prevederile art. 20669 alin. (10) din Legea nr. 571/2003, astfel cum a fost 
modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în vigoare începând cu data de 
23.06.2010, unde se precizează: 

“(10) În cazul comercializării şi transportului de tutun brut şi tutun parţial 
prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: 
     a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun 
parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii 
intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot desfăşura această 
activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către 
autoritatea competentă; 
     b) tutunul brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat către un 
operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru 
producţia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către 
antrepozitul fiscal al acestuia; 
     c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun parţial prelucrat pe teritoriul 
României, realizată de operatorii economici prevăzuţi la lit. a), trebuie să fie 
însoţită de un document comercial în care va fi înscris numărul autorizaţiei 
operatorului economic.” 

Totodată la art. 20669 alin. (11) din acelaşi act normativ menţionat 
mai sus, se precizează: 

 
“(11) Atunci când nu se respectă una dintre prevederile alin. (10), intervine 

exigibilitatea accizelor, suma de plată fiind determinată pe baza accizei datorate 
pentru alte tutunuri de fumat.”      
  Scopul acestor prevederi a fost de a se asigura o bază de date la 
îndemâna organelor de control în care să fie înregistraţi operatorii economici 
care doresc să achiziţioneze/comercializeze tutun brut sau tutun parţial 
prelucrat, funcţionarea fiind condiţionată de obţinerea unei autorizaţii.  
  Prin aceste dispoziţii s-a instituit obligaţia operatorilor economici 
care achiziţionează/comercializează tutun brut sau parţial prelucrat să obţină o 
autorizaţie de la autoritatea competentă, iar în cazul nerespectării acestei 
condiţii, operatorii care comercializează produse din această categorie fără să 
deţină autorizaţie, urmează să plătească o sumă aferentă cantităţilor 
comercializate la nivelul accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat. 
  Astfel, avînd în vedere că societatea contestatară a achiziţionat 
tutun parţial prelucrat pentru fumat, în perioada 01.02.2012-31.03.2012, de la un 
producător individual fără a deţine autorizaţia de comercializare de tutun brut 
sau parţial prelucrat, în mod legal organele vamale au făcut aplicaţiunea art. 
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20669 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare şi au stabilit în sarcina contestatoarei accize aferente 
cantităţilor achiziţionate în perioada verificată.  
  Deşi produsele încadrate în categoria “tutunuri brute sau 
neprelucrate”, cod NC 2410, respectiv subpoziţia NC 2401 20 “tutunuri parţial 
sau total desprinse de pe tulpină” din Nomenclatorul tarifar al mărfurilor nu sunt 
produse accizabile legiuitorul a introdus obligativitatea autorizării acestor 
produse în condiţiile în care acestea constituie materie primă pentru producţie 
de ţigări, ţigarete, tigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, produse accizabile cu 
grad ridicat de risc în ceea ce priveşte evaziunea fiscală, iar interpretarea 
normei juridice de la art. 20669 alin. (11) trebuie să ţină seama de scopul avut în 
vedere de legiuitor la elaborarea sa, condiţia existenţei unei autorizaţii pentru 
operatorii economici care vor să comercializeze tutun brut sau parţial prelucrat, 
fiind necesară pentru o atentă monitorizare a operatorilor economici din acest 
domeniu precum şi a mişcării produselor de acest gen. 
  Astfel, în cazul nerespectării acestor condiţii, operatorii care 
comercializează produse din această categorie fără să deţină autorizaţie, 
urmează să plătească o sumă aferentă cantităţilor comercializate, la nivelul 
accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat. 
  Susţinerea societăţii că tutunul achiziţionat/comercializat nu este 
produs accizabil şi prin urmare nu datorează accize nu poate fi reţinută în 
soluţionarea favorabilă a cauzei întrucât faptul că asupra acestor produse 
“intervine exigibilitatea accizelor” nu le face produse accizabile, or plata sumei 
datorate pentru nerespectarea condiţiilor impuse de legiuitor, la nivelul accizei 
datorate pentru alte tutunuri de fumat, doar de către unul din operatorii 
economici care au intervenit în procesul succesiv de comercializare a tutunului 
ar crea un tratament discriminatoriu aplicat mai multor operatori economici care 
încalcă aceleaşi dispoziţii legale. 
  În acelaşi sens este şi punctul de vedere al Direcţiei generale 
legislaţie Cod fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor transmis Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie cu adresa nr. X/18.09.2012 în care se precizează că:  

“În situaţia prezentată însă, ne aflăm în prezenţa unor produse care, deşi  
nu sunt accizabile prin definiţie, servesc ca materie primă pentru obţinerea unor 
produse accizabile. 
  Potrivit art. 20669 alin. (10) şi (11) din Codul fiscal: 
 (10) În cazul comercializării şi transportului de tutun brut şi tutun parţial 
prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe : 
 a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun 
parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii 
intercomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot desfăşura activitate 
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numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea 
competentă; […] 
 (11) Atunci când nu se respectă una dintre prevederile alin. (10), intervine 
exigibilitatea accizelor, suma de plată fiind determinată pe baza accizei datorate 
pentru alte tutunuri de fumat”. 
  Prin aceste dispoziţii, s-a instituit obligaţia operatorilor economici 
care comercializează tutun brut şi tutun parţial prelucrat să obţină o autorizaţie 
de la autoritatea competentă. 
  În cazul nerespectării acestei condiţii, operatorii care 
comercializează produse din acea categorie fără să deţină autorizaţie, urmează 
să plătească o sumă aferentă cantităţilor comercializate la nivelul accizei 
datorate pentru alte tutunuri de fumat. 
  Faptul că asupra acestor produse intervine exigibilitatea accizei, nu 
le face în opinia noastră, produse accizabile, produsele accizabile sunt 
enumerate la art. 20669  din Codul fiscal, respectiv : alcool şi băuturi alcoolice, 
tutunul prelucrat şi produsele energetice şi electricitate. 
  În acest context, arătăm că suma la care se referă alin. (11) al art. 
20669 din Codul fiscal, nu are natura unei accize, aceasta fiind aferentă unui 
produs accizabil, ci are natura unei sume datorate pentru nerespectarea 
condiţiilor cerute de legiuitor. 
  De altfel, condiţia existenţei unei autorizaţii pentru operatorii 
economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat, 
deşi aceste produse nu sunt accizabile, dar urmează a fi transformate în 
produse accizabile, are la bază încercarea de combatere a fenomenului de 
evaziune fiscală în acest domeniu. 
  Astfel, prin condiţia deţinerii autorizaţiei, s-a dorit o mai atentă 
monitorizare a operatorilor economici din acest domeniu, precum şi a mişcării 
produselor de acest gen către procesatorul final. 
  Pornind de la această premisă, arătăm că, având natura unei sume 
datorate pentru nerespectarea condiţiilor legale, exigibilitatea accizelor datorate 
potrivit alin. (11) de la art. 20669 din Codul fiscal, ar trebui să intervină ori de câte 
ori se constată o neîndeplinire a condiţiilor cerute de legiuitor, în legătură cu 
comercializarea acestor produse. 
  De altfel considerăm că, într-o interpretare contrară celei de mai sus, 
am fi în prezenţa unui tratament discriminatoriu aplicat mai multor operatori 
economici care încalcă dispoziţiile legale. Avem în vedere situaţia în care atât 
cultivatorul cât şi unul sau mai mulţi intermediari comercializează tutun 
brut/parţial prelucrat fără a deţine autorizaţia. În această situaţie, plata sumei 
datorate pentru nerespectarea condiţiilor impuse de legiuitor, la nivelul accizei 
datorate pentru alte tutunuri de fumat, doar de către unul dintre operatorii 
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economici care au încălcat dispoziţiile legale, este de natură a crea un tratament 
discriminatoriu între acel operator care plăteşte respectivele sume şi cel care nu 
le plăteşte, deşi au încălcat aceleaşi norme juridice. În plus, un astfel de 
tratament nu ar respecta scopul urmărit de legiuitor, respectiv supravegherea 
operaţiunilor de comercializare a tutunului brut sau parţial prelucrat, în vederea 
combaterii evaziunii fiscale. 
  Referitor la invocarea respectării principiului taxării unice a 
produselor accizabile, arătăm că, în opinia noastră, acest pricipiu are în vedere 
doar produsele accizabile iar situaţia prezentată vizează, aşa cum am arătat mai 
sus, produse neaccizabile care însă urmează ca, prin prelucrare, să fie 
transformate în produse accizabile. 
  Concluzionând, reiterăm faptul că exigibilitatea accizei intervine, ca 
regulă generală, în cazul produselor accizabile. Dispoziţiile art. 20669 alin. (11) 
din Codul fiscal trebuie înţelese ca o măsură luată de legiuitor în scopul 
responsabilizării agenţilor economici care desfăşoară activităţi economice în 
sfera comercializării tutunului brut sau parţial prelucrat, pârghie care să permită 
organului fiscal deţinerea de informaţii cu privire la operaţiunile care privesc 
aceste categorii de produse, această măsură nefiind de natură a transforma 
respectivele produse în produse accizabile. 
  Trebuie precizat totodată că norma potrivit căreia suma de plată este 
determinată pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat reprezintă, în 
opinia noastră, doar o modalitate de raportare la o valoare determinată, şi 
nicidecum o asimilare a tutunului brut/parţial prelucrat unui produs accizabil. 
  Având în vedere cele de mai sus, apreciem că dispoziţiile art. 20669 
alin. (11) din Codul fiscal sunt aplicabile tuturor operatorilor economici 
comercianţi de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat care nu s-au autorizat la 
autoritatea fiscală/vamală competentă”. 
  De asemenea, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor a 
solicitat Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări fiscale 
lămurirea unor aspecte, iar aceasta prin adresa de răspuns nr. X/14.01.2014 a 
precizat că: 

 “Începînd cu data de 23 iunie 2010, prin OUG nr. 54/2010 privind  
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, s-a limitat posibilitatea 
comercializării tutunului brut sau a tutunului parţial prelucrat exclusiv către 
antrepozite fiscale, menţinându-se obligaţia autorizării tuturor operatorilor 
economici care comercializează tutun brut sau tutun parţial prelucrat. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, subliniem faptul că, atât  
înainte de intrarea în vigoare a HG nr. 768/2010 prin care a fost introdusă 
definiţia tutunului brut/tutunului parţial prelucrat, din punct de vedere fiscal, cât şi 
după intrarea în vigoare a acestui act normativ, operatorii economici care doresc 
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să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat pot desfăşura această 
activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către 
autoritatea competentă. 
  Pornind de la această premisă, arătăm că, având natura unei sume 
datorate pentru nerespectarea condiţiilor legale, instituirea obligaţiilor datorate 
potrivit alin. (11) de la art. 20669 din Codul fiscal, ar trebui să intervină ori de câte 
ori se constată o neîndeplinire a condiţiilor cerute de legiuitor, în legătură cu 
comercializarea acestor produse”. 
  Având în vedere că prin contestaţia formulată societatea nu contestă 
modul de calcul al obligaţiei principale sub aspectul bazei de calcul şi a cotelor 
aplicate, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare coroborat cu pct. 11.1 lit. a) Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia:    

”Contestaţia poate fi respinsă ca : a) neîntemeiată, în situaţia în care  
argumente de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de 
natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat”, se va 
respinge ca neîntemeiată contestaţia societăţii pentru sumă totală de .X.lei, 
reprezentând accize pentru alte tutunuri de fumat aferente cantităţilor de tutun 
brut şi/sau parţial prelucrat comercializat şi accesorii. 

În   ceea   ce   priveşte   accesoriile   aferente   în   sumă   totală   de 
 X lei stabilite prin Decizia de impunere nr. C-B.X./26.04.2013 încheiată de 
reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor, acestea reprezintă masură 
accesorie în raport cu debitul.  
  Deoarece în sarcina contestatarei a fost reţinut ca datorat debitul în 
sumă totală de .X.lei reprezentând accize pentru alte tutunuri de fumat aferente 
cantităţilor de tutun brut şi/sau parţial prelucrat achiziţionate, aceasta datorează 
şi accesoriile aferente în sumă totală de X lei, conform principiului de drept 
“accessorium sequitur principale”. 

 
  Pentru considerentele reţinute în cuprinsul deciziei, în temeiul 
actelor normative invocate şi în baza art. 216 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu pct. 11.1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, se: 
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DECIDE 
 

  Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. 
.X.S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală  nr. C-B .X./26.04.2013, emisă  în baza 
Raportului de inspecţie fiscală nr. C-B .X./26.04.2013, încheiate de Direcţia 
Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a 
Vămilor, pentru suma totală de .X.lei din care .X.lei reprezintă accize pentru alte 
tutunuri de fumat, .X.lei reprezintă dobânzi  şi .X.lei reprezintă penalităţi de 
întârziere aferente. 
 

Prezenta  decizie  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  X  sau  la 
Tribunalul X,  în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
              DIRECTOR GENERAL,  
    
               X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 


