
            
 

  

                               
                             

DECIZIA NR. 408 / 2015
privind soluţionarea contestaţiei depusă de

S.C. .X. S.R.L.
înregistrată la Direcţia Generală de Solutionare a Contestaţiilor

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sub
nr. A_SLP 1890/03.09.2015

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de
Administrare  a  Marilor  Contribuabili  prin  adresa  nr.  .X./01.09.2015
înregistrată  la  Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  sub  nr.
A_SLP 1890/03.09.2015 asupra contestaţiei formulată de  S.C. .X. S.R.L.,
cu sediul social în .X.

.X.  S.R.L.  contestă  Decizia  de respingere a  cererii  de restituire  a
accizei  nr.  .X./06.08.2015,  emisă  în  baza  Procesului  verbal  nr.
.X./05.08.2015  întocmit  de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor
Contribuabili,  prin  care  a  fost  respinsă  la  restituire  suma  de  .X.  lei
reprezentând accize.

Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin. (1)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  raport  de  data
emiterii  Deciziei  de  respingere  a  cererii  de  restituire  a  accizei  nr.  .X.,
respectiv 06.08.2015, şi de data depunerii contestaţiei la Direcţia Generală
de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili,  respectiv  19.08.2015,  aşa  cum
reiese din ştampila Serviciului registratură aplicată pe contestaţia aflata în
original la dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile 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, la data depunerii contestaţiei societatea regăsindu-
se  la  poziţia  .X.  din  din  Anexa  1  “Lista  marilor  contribuabili  care  sunt
administraţi de D.G.A.M.C. începând cu data de 1 ianuarie 2015” la Ordinul
Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3661/2014
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privind  organizarea  activităţii  de  administrare  a  marilor  contribuabili,
Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  este  legal  învestită  să  se  pronunţe
asupra contestaţiei formulată de S.C. .X. S.R.L.

I.  S.C.  .X.  S.R.L.  contestă  Decizia  de  respingere  a  cererii  de
restituire a accizei nr. .X./06.08.2015, emisă în baza Procesului verbal
nr. .X./05.08.2015,  precizând că prin Cererea de restituire înregistrată la
Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili  sub
nr..X./04.08.2014 a solicitat restituirea accizelor în sumă de .X. lei plătite de
societate pentru o cantitate totală de .X. ţigarete provenite din operaţiuni de
import, deteriorate în timpul transportului pe cale aeriană.

S.C.  .X.  S.R.L.  menţionează că în  baza contractului  cadru pentru
vânzare  de  bunuri  nr.  .X./30.03.2010  a  achiziţionat  cu  factura  nr.
.X./29.05.2014 cantitatea de .X. ţigarete marca .X. de la societatea LLC .X.,
transportul fiind efectuat pe calea aeriana.

Societatea  susţine  că  la  descărcarea  mărfii  pe  aeroportul  .X.  a
constatat  că  aceasta  a  suferit  deteriorări  astfel  că  prin  adresa
nr..X./04.06.2014,  a  solicitat  Biroului  Vamal  .X.  Călători  aprobarea
procedurii  de  deschidere  anticipată  a  mărfii,  sosite  sub  supraveghere
vamală, în vederea identificării cantităţii de ţigarete deteriorate.

Societatea  arată  că  rezultatele  constatării  au  fost  consemnate  în
adresa nr..X./04.06.2014  purtând viza Biroului Vamal .X. astfel: .X. ţigarete
au fost găsite strivite, rupte, umede, iar .X. ţigarete au fost găsite în stare
bună. 

De  asemenea,  societatea  arată  că  prin  cererea  înregistrată  la
Direcţia Generală a Vămilor sub nr.  .X./04.08.2014 a solicitat aprobarea
distrugerii  celor 1.140. 000 ţigarete provenite din import,  iar prin adresa
nr..X./26.08.2014 s-a comunicat societăţii  că a fost aprobată distrugerea
cantităţii  de  .X.  ţigarete  .X.  care  nu  îndeplinesc  condiţiile  legale  de
comercializare.

Astfel, societatea precizează că distrugerea ţigaretelor s-a efectuat
sub  supravegherea  reprezentanţilor  Biroului  Vamal  de  Interior  .X.-
Compartimentul  Mişcare  Produse  Accizabile  care  au  încheiat  Procesul
verbal de distrugere nr. .X./18.09.2014.

În susţinerea contestaţiei societatea invocă prevederile art. 2062, art.
2063,  art. 2065, art. 2066, art. 2067, art. 2068, art. 2069 precum şi articolul
20642 din  Codul  fiscal  învederând  faptul  că  organele  fiscale  au  ignorat
prevederile  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  articolelor  anterior
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menţionate din Codul fiscal, şi astfel au ignorat cu desăvârşire cazurile şi
condiţiile prevăzute în Normele metodologice. 

Contestatara afirmă că primul motiv invocat de organele fiscale în
decizia de respingere a accizelor a fost acela că marfa achiziţionată s-a
deteriorat în timpul transportului aerian ceea ce a condus la imposibilitatea
comercializării pe piaţă şi implicit a retragerii de pe piaţă.

Astfel,  organele  fiscale  s-au  rezumat  la  două  noţiuni  şi  anume,
„imposibilitatea comercializării pe piaţă” şi ˝retragerea de pe piaţă˝, ceea ce
este  eronat  având  în  vedere  că  interpretarea  gramaticală  a  textului  se
referă la 

- produsele din tutun retrase de pe piaţă, dacă starea acestora le

face improprii consumului;

- produsele  din  tutun  retrase  de  pe  piaţă,  dacă  vechimea

acestora le face improprii consumului;

- produsele  din  tutun  retrase  de  pe  piaţă,  dacă  nu  mai

îndeplinesc condiţiile de comercializare. 

Contestatara susţine că din textele legale privitoare la accize rezultă
fără putinţă de tăgadă că produsele accizabile sunt considerate a fi puse
pe piaţă îndată ce au fost eliberate pentru consum, ceea ce în cazul de faţă
s-a realizat prin importul produselor în România, or în acest context nu se
poate susţine că acestea nu au fost retrase de pe piaţă.

Contestatara arată că organele fiscale nu au coroborat prevederile
art. 20642 alin. (3) din Codul fiscal cu cele ale punctului 98.2 din Normele
metodologice de aplicare a acestuia şi astfel au interpretat în mod eronat
sensul termenilor de „comercializare” şi „retrase de pe piaţă” şi că îi sunt
aplicabile în mod evident prevederile alin. (10) şi alin. (11) precum şi alin.
(14) – (16) de la punctul menţionat anterior. 

Cel  de-al  doilea  motiv  invocat  de  organele  fiscale  în  decizia  de
respingere a  accizelor  este  acela  potrivit  căruia  S.C.  .X.  S.R.L.  are  un
angajament faţă de asiguratorul furnizorului extern, respectiv .X., în sensul
că  în  cazul  rambursării  accizelor  din  partea  Autorităţilor  fiscale  din
România,  va  despăgubi  Asiguratorul  pentru  respectiva  parte  din
indemnizaţia asigurării ce acoperă costul accizei printr-o sumă care este
egală  cu  accizele  rambursate,  or  acest  fapt nu  reprezintă  în  opinia
contestatoarei  un  temei  legal  de  respingere  a  cererii  de  restituire  a
accizelor.

Astfel,  societatea  consideră  că  este  îndreptăţită  la  restituirea
accizelor dacă a îndeplinit  toate condiţiile impuse de legislaţia fiscală în
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materie, indiferent şi independent de încasarea vreunei despăgubiri de la
un asigurator.

În  concluzie  S.C.  .X.  S.R.L.  solicită  anularea  în  tot  a  Deciziei  de
respingere  a  cererii  de  restituire  a  accizei  nr..X./06.08.2015  emisă  de
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili prin care a fost
respinsă la restituire acciza în sumă de .X. lei.

II. Prin Procesul – Verbal nr. .X./05.08.2015, care a stat la
baza emiterii  Decizie de respingere a cererii  de restituire accize nr.
.X./06.08.2015 organele fiscale au constatat că societatea prin cererea
de restituire nr. .X./04.08.2014 a solicitat  restituirea sumei totale de .X.
lei  reprezentând  accize  aferente  cantităţii  de  .X.  ţigarete  provenite  din
operaţiuni de import care au fost retrase de la comercializare întrucât sunt
improprii  consumului,  fiind  deteriorate  în  timpul  transportului  pe  cale
aeriană. 

Organele fiscale menţionează că S.C. .X. S.R.L., este plătitoare de
accize, potrivit vectorului fiscal, începând cu data de 08.08.2007 şi deţine
Autorizaţia  de  importator  nr.  .X./2008  emisă  de  către  Comisia  pentru
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, valabilă de la data de 01.09.2008.

Organele  fiscale  arată  că  prin  Cererea  de  restituire  a  accizei  nr.
.X./04.08.2014, S.C. .X. S.R.L.,  a solicitat în conformitate cu prevederile
art.  20642 alin.  (3)  din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal valabil  la
acea dată, restituirea sumei de .X. lei, reprezentând acciza virată la bugetul
de stat prin virament bancar cu OP nr. .X./03.06.2014, pentru cantitatea
de .X. ţigarete (57.000 pachete) marca .X., achiziţionate din import, care au
fost  considerate  improprii  consumului  din  cauza  deteriorării  în  timpul
transportului aerian.

Organele  fiscale  menţionează  că  în  luna  iunie  2014,  în  baza
Contractului  cadru  pentru  vânzarea  de  bunuri  nr.  .X./30.03.2010  şi  a
comenzii nr. .X./27.05.2014, S.C. .X. S.R.L. a achiziţionat o cantitate de .X.
ţigarete, marca .X., de la furnizorul extern .X..

Organele  fiscale  precizează  că  societatea  a  solicitat  Biroului
Vamal .X. Călători, prin adresa nr. .X./04.06.2014, deschiderea anticipată
pentru  marfa  sosită  din  Rusia,  deoarece  aceasta  prezenta  deteriorări
urmare  a  transportului.  La  deschiderea  anticipată,  organele  vamale  au
constatat  că, din cantitatea totală de 236 baxuri  ţigarete: 122 baxuri  de
ţigarete au fost în stare bună, iar 144 baxuri de ţigarete au fost deteriorate,
respectiv strivite, umede, rupte.
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Organele  fiscale  au  constatat  că,  livrarea  s-a  desfăşurat  conform
condiţiilor menţionate în contractul cadru încheiat între părţi, respectiv DDU
(livrat la destinaţia convenită cu taxele vamale neplătite), cu obligativitatea
cumpărătorului de a achita toate taxele către bugetul de stat (taxe vamale,
accize, TVA) 

De asemenea, organele fiscale subliniază că societatea la indicaţiile
furnizorului, potrivit corespondenţei purtate prin e-mail şi aflată la dosarul
cauzei, a realizat importul celor .X. ţigarete, marca .X. fiind întocmit DVI
nr. .X./05.06.2014, pentru catitatea de 122 baxuri în valoare de .X. USD,
reprezentând  marfă  în  stare  bună  şi  DVI  nr.  .X./06.06.2014,  pentru
cantitatea  de  114  baxuri  în  valoare  de  .X.  USD,  reprezentând  marfă
deteriorată (strivită, ruptă, umedă). 

De  asemenea  organele  fiscale  arătă  că  potrivit  condiţiilor
contractuale,  art.  8  ”Recepţia  bunurilor”  din  Contractul  cadru  pentru
vânzarea de bunuri  nr.  .X./30.03.2010,  în  vederea recuperării  daunelor,
vânzătorul are obligaţia de a restitui societăţii costul bunurilor deteriorate
obligaţiile vamale asociate precum şi accizele plătite.  

Organele fiscale susţin că, marfa achiziţionată şi deteriorată în timpul
transportului  aerian,  nu a  putut  fi  supusă comercializării  pe  piaţă şi
implicit nu a fost retrasă de pe piaţă.

Totodată organele fiscale afirmă că solicitarea restituirii  accizei  de
către societate este nefondată şi nelegală, având în vedere pe de o parte
motivele invocate în cererea de restituire nr. .X./04.08.2014, iar pe de altă
parte angajamentul asumat de societate, menţionat în explicaţiile date de
către reprezentantul legal al societăţii prin adresa nr. .X./03.08.2015, faţă
de  asiguratorul  furnizorului  extern,  respectiv  .X.,  în  sensul  că,  în  cazul
rambursării  accizelor din partea autorităţilor fiscale din România acestea
vor fi restituite asiguratorului.

Astfel, organele fiscale afirmă că cererea de restituire accize depusă
de către S.C. .X. S.R.L. nu se încadrează în prevederile art. 20642 alin. (3)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, drept pentru care prin Decizia
de respingere a cererii de restituire a accizei nr. .X./06.08.2015 a respins la
restituire suma de .X. lei reprezentând accize.

III. Având  în  vedere  susţinerile  contestatarei  şi  documentele
invocate de aceasta, constatările organelor fiscale şi actele normative
invocate de contestatară şi de organele fiscale:

Referitor la suma de .X. lei cauza supusă soluţionării este dacă
societatea poate beneficia  de restituirea de accize în condiţiile în care
organele  fiscale  nu  au  analizat  incidenţa  dispoziţiilor  din  Normele
metodologice la Codul fiscal asupra situaţiei de fapt. 
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În fapt, S.C. .X. S.R.L., în baza contractului cadru nr. .X./30.03.2010
încheiat cu firma LLC .X., a achiziţionat o catitate de .X. ţigarete, marca .X.,
conform comandă nr. .X. din data 27.05.2014, transportul fiind efectuat pe
cale aeriana.

La  descărcarea  mărfii  sosite  din  Rusia,  pe  aeroportul  .X.,  s-a
observat că aceasta a suferit deteriorări în timpul transportului fapt care a
determinat  societatea  să  solicite  Biroului  Vamal  .X.,  prin  adresa
nr..X./04.06.2014, deschiderea anticipată a mărfii sosite sub supraveghere
vamală.  Rezultatele  constatării,  urmare  a  deschiderii  anticipate,  au  fost
consemnate  în  acelaşi  document,  astfel  că  din  cele  .X.  ţigarete
achiziţionate 1.220.000 ţigarete au fost găsite în stare bună iar restul de .X.
ţigarete au fost găsite strivite, rupte, umede.

S.C. .X. S.R.L. a decis, urmare şi a discuţiilor cu furnizorul extern,
potrivit  corespondenţei  purtate  prin  e-mail  şi  aflată  la  dosarul  cauzei,
definitivarea importului pentru toate cele .X. ţigarete marca .X. fiind întocmit
DVI nr. .X./05.06.2014 pentru catitatea de 122 baxuri în valoare de .X. USD
reprezentând  marfă  în  stare  bună  şi  DVI  nr.  .X./06.06.2014  pentru
cantitatea  de  114  baxuri  în  valoare  de  .X.  USD  reprezentând  marfă
deteriorată (strivită, ruptă, umedă), plata accizelor datorate fiind realizată
prin virament bancar cu OP nr. .X./03.06.2014.

Prin  cererea  înregistrată  la  Direcţia  Generală  a  Vămilor  sub
nr..X./04.08.2014 contestatara a solicitat aprobarea distrugerii celor 1.140.
000 ţigarete distruse în timpul transportului din Rusia. 

Prin adresa nr. .X./26.08.2014 emisă de Direcţia Generală a Vămilor
- Serviciul Autorizări societatea a fost informată că a fost emisă Decizia
nr.  .X./26.08.2014  prin  care  se  aprobă  distrugerea  cantităţii  de  .X.
ţigarete .X. care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. Astfel,
distrugerea  ţigaretelor  s-a  efectuat  sub  supravegherea  reprezentanţilor
Biroului Vamal de Interior .X., Compartimentul Mişcare Produse Accizabile
încheindu-se Procesul verbal de distrugere nr. .X./18.09.2014, distrugerea
fiind totală,  deşeurile  rezultate  fiind transportate la  groapa ecologică de
gunoi de către societatea S.C. .X. S.R.L.. 

Totodată, societatea a depus Cererea de restituire a accizelor plătite
nr. .X. din data de 04.08.2014 prin care a solicitat restituirea sumei totale
de  .X.  lei  reprezentând  accize  plătite  aferente  cantităţii  de  .X.  ţigarete
provenite din operaţiuni de import care au fost retrase de la comercializare
întrucât sunt improprii consumului, fiind deteriorate în timpul transportului
pe cale aeriană,  la  care a anexat  următoarele:  Nota justificativă privind
cauzele,  cantităţile  de  produse  accizabile  şi  locul/locurile  unde  se  află
produsele ce urmează a fi distruse; situaţia privind cantităţile de ţigarete
retrase în vederea distrugerii în România, data eliberării pentru consum a
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acestor produse şi valoarea accizelor aferente; documente care justifică
faptul că produsele respective au fost achiziţionate de la un furnizor din
afara Uniunii Europene; documente care atestă că accizile au fost plătite în
România, în calitate de importator.

În urma analizării şi verificării documentelor de către organele fiscale
din  cadrul  Direcţiei  Generale  de Administrare  a  Marilor  Contribuabili,  în
vederea soluţionării Cererii de restituire a accizelor plătite nr..X./04.08.2014
depusă de societate, a fost întocmit Procesul verbal nr. .X./05.08.2015 în
baza căruia a fost  emisă Decizia de respingere a cererii  de restituire a
accizei nr. .X./06.08.2015, prin care a fost respinsă la restituire suma de .X.
lei,  pe considerentul  că  solicitarea nu se  încadrează în  prevederile  art.
20642 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În  drept, art.  20642 alin.  (3)  din  Legea nr.571/2003  privind  Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precizează:

” Restituiri de accize

 […]

(3) Pentru băuturile alcoolice şi  produsele din tutun retrase de pe
piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori
nu  mai  îndeplinesc  condiţiile  de  comercializare,  accizele  plătite  pot  fi
restituite în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

(4) Acciza restituită nu poate depăşi suma efectiv plătită.”

De  asemenea,  potrivit  punctului  98.2  din  Hotărârea  Guvernului
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal de aplicare art. 20642 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, care menționează că:

” [….]

(10) Pentru produsele accizabile provenite din operaţiuni de import,
ce  urmează  a  fi  returnate  furnizorului  extern,  operatorul  economic
importator  poate  beneficia  de  restituirea  accizelor,  cu  îndeplinirea
următoarelor cerinţe:

a) să depună cererea de restituire la autoritatea vamală teritorială, cu 7
zile  lucrătoare  înainte  ca  produsele  accizabile  să  fie  returnate,
pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi;

b) cererea de restituire să fie însoţită de:

1. o  notă  justificativă  privind  cauzele,  cantităţile  de  produse
accizabile  şi  locul/locurile  unde  se  află  produsele  ce
urmează să fie returnate;
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2. documentul  care  atestă  că  accizele  au  fost  plătite  de
importator.

(11)  Imediat  ce  produsele  au  fost  returnate  furnizorului  extern,
importatorul din România va transmite autorităţii vamale teritoriale o copie
a  documentului  sau  a  documentelor  care  atestă  returul  şi  recepţia
produselor.

    [....]

(14)  Produsele  supuse  accizelor,  eliberate  pentru  consum  sau
importate în România,  care fac obiectul returului către furnizorul  extern,
atunci când urmează a fi distruse, pot fi supuse operaţiunii de distrugere în
România.

(15)  Responsabilitatea  distrugerii  o  are  antrepozitul  fiscal,
destinatarul înregistrat sau operatorul economic importator care a eliberat
produsele accizabile pentru consum în România.

(16) Distrugerea produselor accizabile poate fi efectuată la cererea
operatorului  economic,  în  baza  aprobării  date  de  autoritatea  vamală
teritorială.

(17) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

a) o  notă  justificativă  privind  cauzele,  cantităţile  de  produse
accizabile şi locul/locurile unde se află produsele ce urmează a
fi distruse;

b) documentele justificative care confirmă cauzele ce determină
distrugerea produselor;

c) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul
economic care solicită restituirea accizelor  şi  procedura care
urmează  a  fi  aplicată  produselor  ce  fac  obiectul  restituirii
accizelor (reciclare, recondiţionare, distrugere).

[…]

 (19) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole,
înainte de returnarea produselor în antrepozitul fiscal din alt stat membru
ori producătorului dintr-o ţară terţă, se va efectua dezlipirea marcajelor sub
supravegherea  autorităţii  vamale  teritoriale  şi  va  fi  consemnată  într-un
proces-verbal. O copie a procesului-verbal va însoţi marcajele care vor fi
expediate pentru distrugere Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" -
S.A.,  operaţiunea de distrugere efectuându-se pe cheltuiala operatorului
economic care returnează marcajele.
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(20) Nu intră sub incidenţa restituirii accizelor, produsele care au fost
eliberate pentru consum cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii
cererii de restituire.

(21) În toate situaţiile de restituire,  autoritatea fiscală teritorială va
transmite  cererea  şi  documentaţia  depuse  de  beneficiarul  restituirii
autorităţii  vamale  teritoriale,  care  în  urma  analizei  va  decide  asupra
dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, în
totalitate sau în parte,  ori  de respingere a cererii  de restituire.  În cazul
admiterii  cererii,  autoritatea  vamală  stabileşte  cuantumul  accizei  de
restituit.

(22) Autoritatea vamală teritorială va transmite decizia prevăzută la
alin. (21) autorităţii fiscale teritoriale.

(23)  În  cazul  în  care decizia  este de admitere în totalitate sau în
parte,  autoritatea fiscală teritorială procedează la restituirea accizelor  în
condiţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.”

Din prevederile legale anterior menţionate, se reţine că pot fi supuse
operaţiunii  de  distrugere  în  România,  de  către  operatorul  economic
importator,  la  cererea acestuia,  şi  în  baza aprobării  date  de autoritatea
vamală teritorială, produsele supuse accizelor importate în România.

Accizele plătite ca urmare a importului de produse care fac obiectul
returului către furnizorul extern, când urmează a fi  distruse în România,
solicitarea de distrugere va fi  însoţită de aceleaşi documente depuse la
autoritatea vamală teritorială, în vederea aprobării distrugerii, respectiv:

a) o  notă  justificativă  privind  cauzele,  cantităţile  de  produse
accizabile  şi  locul/locurile  unde  se  află  produsele  ce
urmează a fi distruse;

b) documentele  justificative  care  confirmă  cauzele  ce
determină distrugerea produselor;

c) documentul  care  atestă  că  accizele  au  fost  plătite  de
operatorul  economic  care  solicită  restituirea  accizelor  şi
procedura  care  urmează  a  fi  aplicată  produselor  ce  fac
obiectul  restituirii  accizelor  (reciclare,  recondiţionare,
distrugere).

Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că societatea a
depus la Direcţia Generală a Vămilor cererea numărul .X./04.08.2014 în
care  a  solicitat  aprobarea  distrugerii  celor  1.140.  000  ţigarete  improprii
consumului, deteriorate în timpul transportului pe cale aeriana din Rusia. 

Prin  Decizia  nr.  .X./26.08.2014  s-a  decis  aprobarea  distrugerea
cantităţii  de  .X.  ţigarete  .X.  care  nu  îndeplinesc  condiţiile  legale  de

9/11



comercializare, iar prin Procesul verbal de distrugere nr. .X./18.09.2014 s-a
constatat distrugerea în totalitate a produselor.

De asemenea, societatea a depus Cererea de restituire, înregistrată
la  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili  sub
nr..X./04.08.2014, prin care a solicitat restituirea accizelor în sumă de .X.
lei plătite de societate pentru o cantitate totală de .X. ţigarete provenite din
operaţiuni de import, deteriorate în timpul transportului pe cale aeriană.

Prin  Decizia  de  respingere  a  cererii  de  restituire  accize
nr..X./06.08.2015 organele fiscale au respins restituirea accizei pe motiv că
cererea nu se încadrează în prevederile art. 20642 alin. (3) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare fără
ca din instrumentarea actului de control să rezulte dacă au fost analizate
incidenţa  în  speţă  a  prevederilor  punctului  98.2  alin.  (14)  –  (23)  din
Hotărârea  Guvernului  nr.  44/2004  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările și completările ulterioare.

Organul  de  soluţionare  reţine  că  pe  baza  situaţiei  de  fapt  şi  a
documentelor depuse de societate, organele competente aveau obligaţia
să analizeze incidenţa în speţă a tuturor prevederilor legale, în vigoare în
perioada verificată, să solicite orice fel de informaţii şi documente cu privire
la  bunurile  importate  pentru  care  se  solicită  restituirea  de  accize,  în
vederea stabilirii cu claritate dacă situaţia se încadrează la prevederile art.
20642 din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificările  şi
completările ulterioare coroborat  cu punctul 98.2 din Hotărârea nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind  Codul  fiscal,  care  reglementează  această  restituire  de  accize
aferente produselor importate în România, care fac obiectul restituirii către
furnizorul extern atunci când urmează a fi distruse în România.

Organul  de  soluţionare  nu  se  poate  substitui  organului  fiscal
competent  să  efectueze  analiza  cererii  de  restituire  în  raport  de  toate
dispoziţiile normative incidente situaţiei  de fapt motiv pentru care, se va
face aplicaţiunea  prevederilor art. 216 alin.(3) şi alin. (31) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,  urmând ca organele competente să
reanalizeze  Cererea  de restituire accize nr. .X./04.08.2014 înregistrată  la
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,  în conformitate
cu prevederile legale incidente speţei.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul prevederilor actelor
normative invocate în prezenta decizie şi în baza art. 216  alin. (3) şi alin.
(31)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile  pct.  11.6  din  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
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Administrare Fiscală nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, se:

D E C I D E

Desfiinţarea Deciziei  de respingere a  cererii  de restituire  a  accizei
nr.  .X./06.08.2015  emisă  în  baza  Procesului  verbal  nr.  .X./05.08.2015
întocmit  de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili,
urmând  ca  organele  competente  să  reanalizeze  cauza  în  condiţiile
precizate  în  motivarea  prezentei  decizii,  conform prevederilor  normative
aplicabile în speță.

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. în termen de 6 luni
de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL
.X.
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