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      DECIZIA NR. 71 
din 12.07.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
SC X SRL X,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. X din  05.06.2012  

 
 

            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. X, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub nr. X 
din 05.06.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de SC X SRL din localitatea X, X,  
jude�ul Suceava. 
             S.C. X S.R.L. contest� suma total� de X lei, stabilit� astfel: prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava 
– Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� par�ial� încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. X, privind suma de 
X lei, reprezentând: 
              -      X lei accize; 
              -      X lei major�ri aferente accizelor 
�i Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat la data de 25.04.2012, înregistrat sub 
nr. X, privind suma de X lei, reprezentând: 

- X lei major�ri aferente accizelor; 
 -     X lei dobânzi aferente accizelor; 
 -     X lei penalit��i aferente accizelor. 

 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la 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 la art. 205 �i 209 
alin. (1) 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. SC X SRL X contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia 

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 
�
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Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� 
încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. X, privind suma de X lei, 
reprezentând X lei accize �i X lei major�ri aferente accizelor �i Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat la data de 25.04.2012, înregistrat 
sub nr. X, privind suma de X lei, reprezentând X lei major�ri aferente accizelor, 
X lei dobânzi aferente accizelor �i X lei penalit��i aferente accizelor. 
   

            1. Referitor la Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. X 
               
             Petenta sus�ine c�, prin adresa nr. X, a solicitat Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava acordul �i supravegherea fiscal� pentru 
valorificarea în regim suspensiv de accize a produselor existente în stoc la 
antrepozitul fiscal SC X SRL  a c�rui  autoriza�ie a fost revocat� prin Decizia nr. X, 
solicitare la care DGFP Suceava nu adat nici un r�spuns, motiv pentru care a formulat 
o nou� cerere la data de 05.03.2008, prin care a solicitat din nou acordul �i 
supravegherea fiscal�. 
             Contestatoarea sus�ine c�, urmare a celor dou� cereri, D.G.F.P. Suceava i-a 
comunicat adresa nr. X, care con�ine refuzul nejustificat de a solu�iona cererile 
respective, pe motiv c� nu ar fi de competen�a D.G.F.P. Suceava, ci de competen�a 
Direc�iei pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava. 
              Petenta precizeaz� c� a formulat c�tre Direc�ia pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava o cerere înregistrat� sub nr. X prin care a solicitat acordul �i 
supravegherea fiscal� pentru valorificarea produselor existente în stoc la antrepozitul 
fiscal SC X SRL  a c�rui autoriza�ie a fost revocat�. 
              Prin adresa nr. X, Direc�ia pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava a 
comunicat societ��ii c� nu are competen�e de a emite o asemenea decizie �i c�, pentru 
solu�ionarea cererii, trebuie s� se adreseze Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava. 
             Contestatoarea sus�ine c�, dac� una din cele dou� institu�ii ar fi solu�ionat 
cererea de vânzare a alcoolului în regim suspensiv, societatea nu ar mai fi avut 
obliga�ia de a pl�ti acciza. 
              Petenta precizeaz� c� a formulat cerere de chemare în judecat� prin care a 
solicitat obligarea Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sau a 
Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava la emiterea unei 
decizii care s� con�in� acordul pentru valorificarea de c�tre societate c�tre alte 
antrepozite fiscale, în regim suspensiv de accize, a produselor existente în stoc, 
stabilite conform listei de inventar nr. X, dup� cum urmeaz�:- alcool rafinat X l, 
alcool brut X l, alcool tehnic X l �i porumb boabe X kg. 
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            Contestatoarea sus�ine c� cererea de chemare în judecat� a f�cut obiectul 
Dosarului nr. X al Tribunalului Suceava, Sec�ia Comercial� de Contencios 
Administrativ �i Fiscal. 
             Prin sentin�a nr. 3185/29.10.2008 pronun�at� de Tribunalul Suceava Sec�ia 
Comercial�  de Contencios  Administrativ �i Fiscal în dosarul nr. 5342/86/2008, s-a 
dispus respingerea cererii de chemare în judecat�. Împotriva sentin�ei susmen�ionate  
petenta a formulat recurs care a f�cut obiectul dosarului nr. X al Cur�ii de Apel 
Suceava, Sec�ia Comercial� de Contencios Administrativ �i Fiscal. 
            Contestatoarea sus�ine c�, prin decizia nr. X pronun�at� de instan��, s-a dispus 
admiterea recursului �i obligarea pârâtelor s� emit�, în termen de 30 zile de la 
pronun�area hot�rârii judec�tore�ti sus men�ionate, decizie care s� con�in� acordul 
pentru valorificarea de c�tre societate c�tre alte antrepozite fiscale, în regim 
suspensiv de accize, a produselor existente în stoc, respectiv cantit��ilor stabilite 
conform listei de inventar nr. X, adic� alcool rafinat X l, alcool brut X l, alcool tehnic 
X l �i porumb boabe X kg. 
             Petenta sus�ine c� D.G.F.P. Suceava a refuzat �i pân� la data depunerii 
contesta�iei  s� emit� decizia care s� con�in� acordul pentru valorificarea în regim 
suspensiv de accize, a produselor existente în stoc. 
              Contestatoarea sus�ine c� în pronun�area deciziei nr. X, instan�a  a constatat 
c� organele fiscale au gre�it când au emis decizia de impunere nr. X, deoarece 
anterior emiterii acestei decizii de impunere, avea obliga�ia legal� de a emite decizia 
care s� con�in� acordul pentru valorificarea în regim suspensiv de accize a bunurilor 
aflate în stoc. 
               Petenta consider� c�, având în vedere c� instan�a a obligat, în mod definitiv 
�i irevocabil, organele fiscale la emiterea deciziei privind valorificarea, în regim 
suspensiv de accize, de c�tre societate a produselor aflate în stoc, rezult� c� acordul, 
ca �i consim��mânt juridic exist�, prin mijlocirea instan�ei, chiar dac� nu exist� o 
decizie în acest sens emis� de organele fiscale, motiv pentru care consider� c� 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X prin care s-a dispus obligarea societ��ii la plata accizelor pentru 
alcoolul brut aflat în stoc este nul�. 
             Societatea a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. X care a 
f�cut obiectul dosarului nr. X al Cur�ii de Apel Suceava, Sec�ia Comercial�, de 
Contencios Administrativ �i Fiscal. 
             Prin sentin�a nr. X pronun�at� în dosarul nr. X, instan�a a dispus admiterea 
contesta�iei �i anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X. 
             Prin Decizia nr. X pronun�at� în Dosarul nr. X, Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie a dispus respingerea recursului formulat de Direc�ia General� a  Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava, ca neîntemeiat �i men�inerea ca fiind temeinic� �i legal� 
a Sentin�ei nr. X. 
             A�adar, s-a dispus anularea Deciziei de impunere nr. X. 
             Societatea sus�ine c�, de�i din lista de inventar nr. X rezult� c� avea în stoc 
alcool rafinat X l, alcool tehnic X lei �i alcool brut X l, prin Decizia nr. X, din 
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gre�eal�, s-au calculat accize doar pentru alcoolul tehnic �i alcoolul rafinat, pentru 
alcoolul brut omi�ându-se s� se calculeze acciza. 
              Petenta sus�ine c� dac� organele fiscale calculau acciza �i pentru alcoolul 
brut, la acest moment problema deciziei de impunere prin care s-au calculat accizele 
la produsele aflate în stoc ar fi fost tran�at� definitiv �i irevocabil de instan�ele 
judec�tore�ti în sensul anul�rii acestei decizii. 
              Petenta sus�ine c� organele de control au precizat c� aceste hot�râri 
judec�tore�ti privesc Decizia de impunere nr. X, prin care s-a calculat acciza pentru 
alcoolul rafinat �i alcoolul tehnic, iar prin actuala inspec�ie fiscal� s-a calculat acciza 
pentru alcoolul brut. 
               Contestatoarea sus�ine c� solu�ia dat� de instan�a de judecat� pentru alcoolul 
tehnic �i pentru alcoolul rafinat trebuie s� fie aceea�i �i pentru  alcoolul brut. 
              
             2. Referitor la Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X emis� ANAF – ANV – Direc�ia Regional� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 
              Petenta sus�ine c�, în mod nejustificat, organele de control au  emis raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. X, în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X prin care s-
a stabilit suma de X lei reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente 
accizelor în sum� de X lei, calculate pentru perioada 14.02.2008 – 25.04.2012. 
            Contestatoarea sus�ine c�, a�a dup� cum rezult� din Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, 
aceasta a fost emis� în baza Deciziei de impunere nr. X.  
             Petenta sus�ine c�, având în vedere faptul c� decizia de impunere nr. X, prin 
care s-a stabilit baza de calcul, respectiv accizele pentru accesoriile în sum� de X lei 
este nul�, rezult� c� �i Decizia de impunere nr. X prin care s-au stabilit obliga�iile 
fiscale accesorii este nul�. 
 
                   II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
sub nr. X, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
10.04.2012, înregistrat sub nr. X, organele vamale au stabilit în sarcina SC 
XSRL obliga�ii fiscale în sum� de X lei, reprezentând X lei accize �i  X lei 
major�ri de întârziere aferente accizelor, iar prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
27.04.2012, înregistrat� sub nr. X, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
par�ial� încheiat la data de 25.04.2012, înregistrat sub nr. X, organele vamale au 
stabilit în sarcina SC X SRL obliga�ii fiscale în sum� de X lei, reprezentând 
major�ri de întârziere aferente accizelor. 
 
             Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în 
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baza raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. 
X 
            Organele de inspec�ie fiscal�  fac urm�toarele preciz�ri: 
             SC XSRL  a f�cut obiectul unui control inopinat efectuat  de c�tre o echip� 
de control din cadrul DJAOV Suceava – SIFSPA – Compartimentul Echipe Mobile, 
control desf��urat în perioada 03.08.2011 – 20.12.2011, în urma c�ruia s-a constatat 
c� societatea a de�inut autoriza�ia de antrepozit fiscal de produc�ie alcool etilic ca 
materie prim� nr. X, emis� de MFP la data de 02.02.2007, care a fost revocat�  prin 
Decizia nr. X, emis� de MEF – Comisia pentru Autorizarea Opera�iunilor de Produse 
Supuse Accizelor armonizate. 
             Urmare a revoc�rii, DGFP Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
efectueaz� inspec�ie fiscal� par�ial� �i emite Decizia de impunere nr. X. 
             Organele de control precizeaz� c�  la data revoc�rii autoriza�iei de antrepozit 
fiscal de produc�ie alcool etilic ca materie prim� nr. X societatea avea înregistrate 
urm�toarele stocuri de produse finite: alcool rafinat X l, alcool brut X l �i alcool 
tehnic X l. 
             Organele de control fac precizarea c� au fost calculate accize �i accesorii 
aferente doar pentru alcoolul tehnic rafinat �i alcoolul tehnic, în cuantum de X lei, 
nefiind calculat� acciza pentru alcoolul brut aflat de asemenea în stoc la data 
revoc�rii autoriza�iei.  
             Se precizeaz� c� a fost emis� Decizia de reverificare nr. X, existând un 
element nou care nu a fost avut în vedere la întocmirea raportului de inspec�ie fiscal� 
par�ial� nr. X, fiind necesar� calcularea accizei aferente alcoolului brut aflat în stoc la 
data revoc�rii autoriza�iei. 
              
             Verificarea actual� a avut ca obiectiv stabilirea cuantumului accizelor 
devenite exigibile pentru alcoolul etilic brut în cantitate de X litri aflat în stoc la data 
comunic�rii Deciziei de revocarea autoriza�iei de antrepozit fiscal, în urma verific�rii 
stabilindu-se urm�toarele: 
            - societatea a de�inut Autoriza�ia de antrepozit fiscal de produc�ie alcool etilic 
ca materie prim� nr. X, emis� de MFP la data de 02.02.2007, valabil� de la data de 
01.01.2007, care a fost revocat� prin Decizia nr. X emis� de MEF – Comisia pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, pentru 
neconstituirea garan�iei men�ionate în decizia nr. X sub form� de numerar �i sau 
garan�ii personale, conform prevederilor legale; 
            - prin decizia nr. X emis� de MEF – Comisia pentru autorizarea operatorilor 
de produse supuse accizelor armonizate s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia 
depus� de SC X SRL X împotriva Deciziei nr. X; 
           - societatea a exercitat calea de atac prev�zut� de Legea nr. 554/2004 
contenciosul administrativ, solicitând anularea Deciziei nr. X �i suspendarea 
execut�rii acesteia, pân� la solu�ionarea irevocabil� a contesta�iei, fiind înregistrat în 
acest sens Dosarul nr. X pe rolul Cur�ii de Apel Suceava. Prin încheierea de �edin�� 
nr. X a Cur�ii de Apel Suceava, se respinge ac�iunea SC X SRL împotriva Deciziei 
nr. X, sentin�� r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin nerecurare; 
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           - Inspec�ia fiscal� efectuat� de DGFP Suceava - AIF a  fost ini�iat� în data de 
25.01.2008, anterior datei de 13.02.2008 când a fost emis� încheierea de �edin�� nr. 
39 prin care s-a dispus suspendarea execut�rii deciziei X; 
           - prin adresa nr. X, organele de control din cadrul DGFP – AIF Suceava a 
solicitat contribuabilului prezentarea în scris a punctului de vedere cu ocazia 
comunic�rii constat�rilor �i consecin�elor fiscale, ca urmare a încheierii inspec�iei 
fiscale par�iale, îns� societatea nu a dat curs adresei men�ionate; 
            Organele de control precizeaz� c� momentul încheierii inspec�iei fiscale 
par�iale pe linie de accize efectuat� de c�tre DGFP – AIF Suceava îl reprezint�, 
conform art. 107 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, ca fiind momentul prezent�rii 
contribuabilului de c�tre organele de control a constat�rilor �i consecin�elor fiscale, 
anterior datei de 13.02.2008. 
            Se precizeaz� c� suspendarea efectelor juridice ale deciziei de revocare a 
autoriza�iei de antrepozit fiscal are loc doar în perioada solu�ion�rii contesta�iei în 
procedur� administrativ� desf��urat� în fa�a comisiei pentru autorizarea operatorilor 
de produse supuse accizelor armonizate. Dup� solu�ionarea contesta�iei în procedur� 
administrativ�, efectele juridice ale deciziei de revocare a autoriza�iei de antrepozit 
fiscal se produc, întrucât suspendarea prev�zut� de art. 185 alin. 8 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a încetat. 
            Mai mult, conform Încheierii de �edin�� nr. X a Cur�ii de Apel Suceava 
,,organul fiscal are dreptul de a stabili accizele �i acest drept nu este condi�ionat de 
suspendarea sau nu a execut�rii deciziei”. 
            Organele de control precizeaz� c�, întrucât la data emiterii Raportului de 
inspec�ie fiscal� par�ial� din data de 13.02.2008 nu au fost stabilite accizele aferente 
alcoolului etilic brut �i, ca urmare a celor prezentate, echipa de control constat� c� 
societatea datoreaz� accize aferente alcoolului etilic brut aflat în stoc, în urma Decizei 
nr. X, emis� de MEF – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse 
accizelor armonizate, acciza devenind exigibil� în luna octombrie 2007. 
             Organele de control precizeaz� c� alcoolul etilic brut existent în stoc era în 
cantitate de X l f�r� a fi men�ionat� concentra�ia alcoolic�. Din înscrisurile aflate în 
arhiva DJAOV Suceava, respectiv Rapoartele de fabrica�ie emise de SC X SRL �i 
vizate de reprezentantul autorit��ii fiscale competente, întocmite ca urmare a 
activit��ii de produc�ie alcool etilic în luna iulie 2007, s-a determinat concentra�ia 
alcoolic� a alcoolului etilic brut aflat în stoc la data revoc�rii, adic� 77,6% în volum. 
            Organele de control au calculat accizele aferente stocului de alcool etilic brut, 
în sum� de X lei, conform prevederilor art. 162, art. 173 alin. 1, art. 192 alin. 7, art. 
218 �i art. 232 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale pct. 17 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004. 
            Pentru neachitarea la termen a accizelor în sum� de X lei, s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei, pentru perioada 25.11.2007 – 13.02.2008, în 
baza prevederilor art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
           Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
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Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 25.04.2012, înregistrat sub nr. 
X 
           Prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 25.04.2012 au fost stabilite 
sume suplimentare de plat� reprezentând accize pentru alcool etilic brut fiind emis� 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, prin care s-au stabilit 
accize de plat� pentru alcool etilic în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente 
accizelor în sum� de X lei, calculate pân� la data de 13.02.2008. 
             Prin actuala inspec�ie fiscal� s-a stabilit c� societatea datoreaz� obliga�ii 
fiscale accesorii pentru perioada 14.02.2008 – 25.04.2012, aferente accizei în sum� 
de X lei. 
            Pentru neachitarea la termen a accizelor în sum� de X lei, stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, s-au calculat, prin  
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, obliga�ii fiscale 
accesorii în sum� de X lei, astfel: 
           - major�ri în sum� de X lei, calculate pentru perioada 14.02.2008 – 30.06.2010 
(în cuantum de 0,1% pe zi); 
           - dobânzi în sum� de X lei, calculate pentru perioada 01.07.2010 – 30.09.2010 
(în cuantum de 0,05% pe zi); 
           -  dobânzi în sum� de X lei, calculate pentru perioada 01.10.2010 – 
25.04.2012, (în cuantum de 0,04% pe zi); 
           - penalit��i de întârziere în sum� de X lei, în cuantum de 15% din debit. 
            Obliga�iile fiscale accesorii au fost calculate în baza prevederilor art. 120 alin. 
1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
               

   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� de X lei, din care X lei dobânzi aferente 

accizelor,  X lei major�ri de întârziere aferente accizelor �i X lei penalit��i de 
întârziere aferente accizelor, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� analizeze dac� Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� avea competen�a 
s� emit� Decizia de impunere nr.   X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
X, în condi�iile în care prin decizia men�ionat� au fost stabilite obliga�ii fiscale 
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accesorii, f�r� s� se stabileasc� debite suplimentare �i f�r� s� existe constat�ri 
pentru accizele care au generat accesoriile. 
 
              În fapt, organele de control au stabilit c�, societatea datoreaz� obliga�ii 
fiscale accesorii pentru perioada 14.02.2008 – 25.04.2012, aferente accizei în sum� 
de X lei, stabilit� printr-un alt act administrativ fiscal, respectiv Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. X. 
 
            Pentru neachitarea la termen a accizelor în sum� de X lei, stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, s-au calculat, prin  
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, obliga�ii fiscale 
accesorii în sum� de X lei, astfel: 
           - major�ri în sum� de X lei, calculate pentru perioada 14.02.2008 – 30.06.2010 
(în cuantum de 0,1% pe zi); 
           - dobânzi în sum� de X lei, calculate pentru perioada 01.07.2010 – 30.09.2010 
(în cuantum de 0,05% pe zi); 
           -  dobânzi în sum� de X lei, calculate pentru perioada 01.10.2010 – 
25.04.2012, (în cuantum de 0,04% pe zi); 
           - penalit��i de întârziere în sum� de X lei, în cuantum de 15% din debit. 
           Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava 
– Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, prin care au fost stabilite accesoriile în 
sum� de X lei, nu exist� constat�ri privind accizele în sum� de X lei care au generat 
accesoriile. De asemenea, se re�ine c� accizele în sum� de X lei care au generat 
accesoriile în sum� de X lei, au fost stabilite la un control anterior, pentru care s-a 
emis Decizia de impunere  privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X. 
 
         În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

• pct. 46 �i 47 din H.G. nr. 110/2009 privind organizarea �i func�ionarea 
Autorit��ii Na�ionale a V�milor, unde se precizeaz�: 

            ART. 4 
           ,,(1) Autoritatea Na�ional� a V�milor are, în principal, urm�toarele 
atribu�ii: 
            (…) 
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            46. efectueaz� inspec�ia fiscal�, în condi�iile Codului de procedur� fiscal�, 
în domeniul produselor accizabile; 
            47. emite decizii de impunere în urma inspec�iei fiscale, în condi�iile 
Codului de procedur� fiscal�, în domeniul produselor accizabile;" 
 
             Rezult� c� Autoritatea Na�ional� a V�milor are ca atribu�ii efectuarea 
inspec�iei fiscale �i emiterea deciziilor de impunere în domeniul produselor 
accizabile, în condi�iile prev�zute de Codul de procedur� fiscal�. 
 

• art. 194 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
 

            ART. 94 
           ,,Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
            (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, 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." 
 
           Conform acestor prevederi legale, inspec�ia fiscal� are ca obiect, printre altele, 
stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente obliga�iilor de 
plat� stabilite suplimentar. 
 

• O.M.F.P.  nr. 972/2006 privind aprobarea formularului Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
precizeaz�: 

 
           ,,Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�" se va completa la încheierea unei inspec�ii fiscale 
generale sau par�iale, ca urmare a constat�rii de obliga�ii fiscale suplimentare 
�i/sau accesorii aferente acestora, înscrise în "Raportul de inspec�ie fiscal�", 
întocmit la încheierea acesteia. 
            În cazul în care nu se constat� diferen�e de impozite, taxe sau contribu�ii 
suplimentare, precum �i accesorii aferente acestora, nu se va întocmi "Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�". 
             Informa�iile prev�zute la pct. 2.1.1, 2.1.2 �i 2.1.3 se vor completa pentru 
fiecare impozit, tax� sau contribu�ie pentru care s-au constatat diferen�e de 
obliga�ii fiscale �i/sau accesorii aferente acestora. În cazurile în care legea permite 
�i exist� constat�ri, se pot înscrie obliga�ii fiscale accesorii, f�r� ca organele fiscale 
s� stabileasc� o obliga�ie fiscal� principal� suplimentar�. În acest caz, în coloana 4 
"baza impozabil� stabilit� suplimentar" se va înscrie obliga�ia fiscal� principal� 
stabilit� suplimentar de plat� pe o anumit� perioad�, chiar dac� în perioadele 
urm�toare aceasta s-a anulat." 
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             Din textele de lege citate mai sus rezult� c� decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� se completeaz� la 
încheierea unei inspec�ii fiscale generale sau par�iale, ca urmare a constat�rii de 
obliga�ii fiscale suplimentare �i/sau accesorii aferente acestora. 
             Conform acestor prevederi legale,  în cazul în care nu se constat� diferen�e de 
impozite, taxe sau contribu�ii suplimentare, precum �i accesorii aferente acestora, nu 
se va întocmi decizie de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�. 
                    De asemenea, conform acestor prevederi legale, în cazurile în care legea 
permite �i exist� constat�ri, se pot înscrie obliga�ii fiscale accesorii, f�r� ca organele 
fiscale s� stabileasc� o obliga�ie fiscal� principal� suplimentar�, caz în care în 
coloana 4 "baza impozabil� stabilit� suplimentar" din decizia de impunere se va 
înscrie obliga�ia fiscal� principal� stabilit� suplimentar de plat� pe o anumit� 
perioad�, chiar dac� în perioadele urm�toare aceasta s-a anulat. 
              

• Art. 86 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

 
               ART. 86 
            ,,Decizia de impunere 
            (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere, 
ca urmare a unor constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei 
inspec�ii fiscale." 
                
             Conform acestor prevederi legale, decizia de impunere se emite de c�tre 
organul fiscal competent, ori de câte ori se modific� baza de impunere, în urma unor 
constat�ri prealabile ale organului fiscal. 
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, la inspec�ia fiscal�, decizia de 
impunere se emite atunci când, s-au stabilit obliga�ii fiscale suplimentare �i obliga�ii 
accesorii aferente, iar atunci când nu se constat� diferen�e de impozite, taxe sau 
contribu�ii suplimentare, precum �i accesorii aferente acestora, nu se va întocmi 
decizie de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�. 
             De asemenea, conform legii, exist� situa�ii când pot fi înscrise obliga�ii 
fiscale accesorii f�r� ca organele de inspec�ie fiscal� s� stabileasc� o obliga�ie fiscal� 
principal� suplimentar�, respectiv atunci când legea permite �i exist� constat�ri 
privind obliga�iile fiscale suplimentare, caz în care în decizia de impunere se va 
înscrie obliga�ia fiscal� principal� stabilit� suplimentar de plat� pe o anumit� 
perioad�, chiar dac� în perioadele urm�toare aceasta s-a anulat. 
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organele de control au 
emis Decizia de impunere nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, prin care s-
au stabilit obliga�ii fiscale accesorii în sum� de X lei, aferente accizelor în sum� de X 
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lei, stabilite suplimentar printr-un alt act administrativ fiscal, respectiv Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava 
– Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. X. 
            De asemenea, se re�ine c� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr. X, prin care au fost stabilite accesoriile în sum� de X lei, nu exist� 
constat�ri privind accizele în sum� de X lei care au generat accesoriile. De asemenea, 
se re�ine c� accizele în sum� de X lei care au generat accesoriile în sum� de X lei, au 
fost stabilite prin la un control anterior, pentru care s-a emis Decizia de impunere  
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X. 
             Conform prevederilor art. 119 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� ,,(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)." 
 
              Din cele prezentate se re�ine c� accesoriile se stabilesc prin Decizie de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
în situa�ia în care exist� constat�ri privind crean�ele fiscale principale. 
             Dup� încheierea inspec�iei fiscale, în situa�ia în care debitele nu sunt achitate, 
accesoriile se calculeaz� în continuare prin Decizie referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii de c�tre organele fiscale competente, conform prevederilor legale. 
             Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava nu aveau competen�a de a emite decizie de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
în condi�iile în care nu au fost f�cute constat�ri din care s� rezulte diferen�e de baz� 
impozabil� �i nu au fost stabilite obliga�ii fiscale suplimentare care s� genereze 
obliga�ii fiscale accesorii, motiv pentru care se constat� necompeten�a organelor de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Suceava de a emite Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.   X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X. 
              În spe�� sunt incidente prevederile art. 213 alin. (5) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz� c�: 
             „Solu�ionarea contesta�iei 
            (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra 
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
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            La pct. 9.4 din Ordinul  Pre�edintelui ANAF  nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� ,,În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de 
procedur� pot fi urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a 
contesta�iei, excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul contestat, 
excep�ia lipsei semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie." 
              Se re�ine c� organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de fond, iar una dintre excep�iile de fond o reprezint� 
necompeten�a organului care a încheiat actul contestat. 
              Fa�� de cele prezentate, se va anula Decizia de impunere nr. X, înregistrat� la 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, privind obliga�iile fiscale accesorii în sum� de X lei, 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava neavând competen�a s� emit� decizie de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, în condi�iile în 
care nu au fost stabilite diferen�e de obliga�ii fiscale suplimentare �i nu exist� 
constat�ri prin Decizia de impunere nr. X, privind accizele pentru care s-au stabilit 
obliga�iile fiscale accesorii. 

 
             2. Referitor la suma de X lei, reprezentând X lei accize �i X lei major�ri 
aferente accizelor, organul de solu�ionare este învestit s� se pronun�e asupra 
datei la care devine exigibil� acciza aferent� cantit��ii de X l alcool brut, aflat� 
în stoc la data revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal, în condi�iile în care 
societatea sus�ine c� organele fiscale, în mod nejustificat, nu au emis acordul 
privind valorificarea produselor aflate în stoc.  
 
             În fapt, societatea a de�inut Autoriza�ia de antrepozit fiscal de produc�ie 
alcool etilic ca materie prim� nr. X, emis� de MFP la data de 02.02.2007, valabil� de 
la data de 01.01.2007, care a fost revocat� prin Decizia nr. X emis� de MEF – 
Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, 
pentru neconstituirea garan�iei men�ionate în decizia nr. X sub form� de numerar �i 
sau garan�ii personale, conform prevederilor legale. 
               Prin decizia nr. X emis� de MEF – Comisia pentru autorizarea operatorilor 
de produse supuse accizelor armonizate s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia 
depus� de SC X SRL X împotriva Deciziei nr. X de revocare a autoriza�iei de 
antrepozit fiscal. 
               Societatea a exercitat calea de atac prev�zut� de Legea nr. 554/2004 
contenciosul administrativ, solicitând anularea Deciziei nr. X �i suspendarea 
execut�rii acesteia, pân� la solu�ionarea irevocabil� a contesta�iei, fiind înregistrat în 
acest sens Dosarul nr. X pe rolul Cur�ii de Apel Suceava. 
             Prin încheierea de �edin�� nr. X a Cur�ii de Apel Suceava, se respinge 
ac�iunea SC XSRL împotriva Deciziei nr. X, sentin�� r�mas� definitiv� �i irevocabil� 
prin nerecurare; 
             Organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� accize aferente 
alcoolului etilic brut aflat în stoc, în urma Deciziei nr. X de revocare a autoriza�iei de 
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antrepozit fiscal �i a Deciziei nr. X, emis� de MEF – Comisia pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, acciza devenind exigibil� în 
luna octombrie 2007. 
             Organele de control precizeaz� c� alcoolul etilic brut existent în stoc la data 
revoc�rii autoriza�iei era în cantitate de X l, f�r� a fi men�ionat� concentra�ia 
alcoolic�. Din înscrisurile aflate în arhiva DJAOV Suceava, respectiv Rapoartele de 
fabrica�ie emise de SC X SRL �i vizate de reprezentantul autorit��ii fiscale 
competente, întocmite ca urmare a activit��ii de produc�ie alcool etilic în luna iulie 
2007, s-a determinat concentra�ia alcoolic� a alcoolului etilic brut aflat în stoc la data 
revoc�rii, adic� 77,6% în volum. 
            Organele de control au calculat pentru stocul de X l alcool etilic brut, accize 
în sum� de X lei, iar pentru neachitarea la termen a accizelor în sum� de X lei, s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei, pentru perioada 25.11.2007 – 
13.02.2008. 
 
            În drept, art. 162 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, 
precizeaz� c�: 
            „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; 
              d) produse intermediare; 
              e) alcool etilic; 
              f) tutun prelucrat; 
              g) produse energetice; 
              h) energie electric�.” 
 
             Conform acestui text de lege, accizele armonizate sunt taxe speciale care se 
datoreaz� bugetului de stat pentru anumite produse, printre care �i alcoolul etilic 
rafinat. 
            Art. 173 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare pentru 
perioada verificat�, precizeaz� c� alcoolul 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;” 
             Rezult� c� alcoolul etilic reprezint� 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. 
            Conform Regulamentului CEE nr. 2658/0987 al Consiliului privind 
Nomenclatura Tarifar� �i statistic� �i Tariful Vamal Comun, codul NC 2208 
reprezint� ,,alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, 
rachiuri, lichioruri �i alte b�uturi spirtoase.” 
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              Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, la data revoc�rii 
autoriza�iei de antrepozit fiscal, societatea de�inea în stoc cantitatea de X l alcool brut 
conform listei de inventar de�inut� de societate, f�r� a fi precizat� concentra�ia 
alcoolic�. 
              De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� 
organele de control au stabilit concentra�ia alcoolic� pentru alcoolul brut ca fiind  de 
77,6%, în baza Rapoartelor de fabrica�ie emise de SC X SRL �i vizate de 
reprezentantul autorit��ii fiscale competente, existente în arhiva DJAOV Suceava, 
întocmite ca urmare a activit��ii de produc�ie alcool etilic în luna iulie 2007. 
               Din cele prezentate �i având în vedere prevederile legale citate, rezult� c� 
alcoolul brut existent în stoc are o concentra�ie alcoolic� de peste 1,2% �i se 
încadreaz� la codul tarifar NC 2208, deci reprezint� un produs accizabil. 
              Mai mult, din jurispruden�a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie a României 
prin Decizia nr. 77 din 14.01.2010 a Î.C.C.C.J – Sec�ia Contencios administrativ �i 
fiscal, se re�ine: ,,Pentru alcoolul existent în stoc la data revoc�rii autoriza�iei de 
antrepozit fiscal, societatea produc�toare datoreaz� contravaloarea accizei, aceasta 
devenind exigibil� în condi�iile art. 192, alin. 7 din Codul fiscal.”  
              
              Art. 192 alin. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, prevede c�: 
             „(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior 
exigibil� �i care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revoc� ori se 
anuleaz� autoriza�ia, acciza devine exigibil� la data comunic�rii revoc�rii sau 
anul�rii autoriza�iei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.” 
             
             Potrivit acestor prevederi legale, acciza devine exigibil� de la data 
comunic�rii revoc�rii sau anul�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal emis� 
antrepozitarului autorizat. 
             Indiferent dac� societatea ob�ine sau nu acordul pentru valorificarea 
produselor accizabile aflate în stoc, societatea datoreaz� accize pentru cantitatea de 
60. 157 l alcool brut, acciza fiind exigibil� la data comunic�rii revoc�rii autoriza�iei. 
            În situa�ia în care se constat� în urma solu�ion�rii contesta�iei în procedur� 
administrativ� c� revocarea este legal�, acciza devine exigibil� la data comunic�rii 
revoc�rii autoriza�iei. 
             De asemenea, conform pct. 17 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
              „17. (1) În toate situa�iile prev�zute la art. 192 alin. (3), (5), (6) �i (7) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
acciza se pl�te�te în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibil�.” 
             Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c�, prin Decizia nr. X, 
Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de 
produse supuse accizelor armonizate a revocat autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. X, 
emis� antrepozitarului autorizat S.C. X S.R.L. pentru neconstituirea garan�iei 
men�ionate în Decizia nr. X, sub form� de numerar �i/sau garan�ii personale. 
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              Totodat�, se re�ine c� Decizia nr. X, emis� de Ministerul Economiei �i 
Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor 
armonizate, prin care s-a revocat autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. X, emis� 
antrepozitarului autorizat S.C. X S.R.L., a fost contestat� de contribuabil. 
              Prin Decizia nr. X, Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru 
autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor armonizate a respins ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L. împotriva Deciziei nr. X, prin 
care s-a revocat autoriza�ia de antrepozit fiscal. 
              Prin urmare, având în vedere cele re�inute, precum �i prevederile art. 192 
alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, rezult� c�, pentru produsele 
accizabile depozitate în antrepozitul fiscal al societ��ii X S.R.L., acciza devine 
exigibil� la data comunic�rii revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal. 
             În concluzie, ca urmare a revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal pentru 
societate, pentru alcoolul brut aflat în stoc la data de 30.07.2007, societatea datoreaz� 
accize în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei, care se 
pl�tesc în termen de 5 zile de la data la care acciza a devenit exigibil�.  

 
              În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� a ajuns în situa�ia de a 
pl�ti accize la alcoolul brut aflat în stoc la data revoc�rii autoriza�iei de 
antrepozit fiscal pe motiv c� a formulat cereri c�tre Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Suceava �i c�tre  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava în vederea ob�inerii acordului �i supravegherii 
fiscale pentru valorificarea produselor aflate în stoc la data revoc�rii 
autoriza�iei de antrepozit fiscal, dar nici una din cele dou� institu�ii nu au 
r�spuns cererii sale. 
              Sus�inerea petentei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei din urm�toarele motive: 
              Prin  Decizia nr. X, emis� de MEF Comisia pentru autorizarea operatorilor 
de produse supuse accizelor armonizate, a fost revocat� autoriza�ia de antrepozit 
fiscal nr. X emis� antrepozitarului  autorizat SC X SRL, decizia producând efecte de 
la data comunic�rii. 
             În data de 09.10.2007, prin Decizia nr. x, Comisia pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate a respins ca neîntemeiat� 
contesta�ia depus� de SC X SRL X. 
             Rezult� c�, la data de 09.10.2007, când a fost respins� contesta�ia în 
procedur� administrativ� privind revocarea autoriza�iei, înceteaz� suspendarea 
efectelor juridice ale deciziei de revocare, deci, de la aceast� dat�,  decizia de 
revocare produce efecte juridice. 
            În data de 25.01.2008 societatea solicit� în instan�� anularea Deciziei nr. X �i 
suspendarea execut�rii acesteia pân� la solu�ionarea irevocabil� a contesta�iei. 
             Prin încheierea de �edin�� nr. X a Cur�ii de Apel Suceava, se respinge 
ac�iunea SC X SRL împotriva Deciziei nr. X, sentin�� r�mas� definitiv� �i irevocabil� 
prin nerecurare. 
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             Art. 185 alin. 7, 8 �i 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la data revoc�rii 
autoriza�iei, prevede:  
            ,,(7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autoriza�iei de 
antrepozit fiscal produce efecte de la data comunic�rii sau de la o alt� dat� 
cuprins� în aceasta, dup� caz. 
            (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autoriza�iei 
de antrepozit fiscal suspend� efectele juridice ale acestei decizii pe perioada 
solu�ion�rii contesta�iei în procedur� administrativ�. 
            (…) 
            (12) Antrepozitarii autoriza�i, c�rora le-a fost suspendat�, revocat� sau 
anulat� autoriza�ia �i care de�in stocuri de produse accizabile la data suspend�rii, 
revoc�rii ori anul�rii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, 
semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorit��ii fiscale competente, în 
condi�iile prev�zute de norme.” 
              
             La pct. 12 alin. 8 �i 9 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se precizeaz�: 
            ,,(8) Antrepozitarii autoriza�i a c�ror autoriza�ie a fost suspendat�, revocat� 
sau anulat� pot s� valorifice produsele înregistrate în stoc - materii prime, 
semifabricate, produse finite - numai cu acordul autorit��ii fiscale teritoriale 
responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a antrepozitarului 
autorizat, prin emiterea unei decizii în acest sens. 
             (9) În cazul suspend�rii sau în cazul revoc�rii autoriza�iei de antrepozit 
fiscal - pân� la data când aceasta î�i produce efecte -, valorificarea produselor 
înregistrate în stoc se efectueaz� sub supraveghere fiscal�, astfel: 
             a) fie c�tre alte antrepozite fiscale, în regim suspensiv de accize; 
             b) fie c�tre al�i operatori economici, la pre�uri cu accize.” 
             
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c� societatea avea posibilitatea 
legal� de a valorifica produsele accizabile existente în stoc la data revoc�rii, sub 
supraveghere fiscal�, pân� la data când Decizia de revocare a autoriza�iei de 
antrepozit fiscal î�i producea efecte, respectiv luna octombrie 2007. Efectele juridice 
ale deciziei de revocare a autoriza�iei de antrepozit fiscal au fost suspendate numai în 
perioada solu�ion�rii contesta�iei în procedur� administrativ�, iar dup� solu�ionarea 
contesta�iei în procedur� administrativ� efectele juridice ale deciziei de revocare a 
autoriza�iei de antrepozit fiscal se produc, întrucât suspendarea prev�zut� de art. 185 
alin. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, a încetat. 
             Conform prevederilor art. 185 alin. 8 din Codul fiscal  ,,(8) Contestarea 
deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autoriza�iei de antrepozit fiscal 
suspend� efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solu�ion�rii contesta�iei în 
procedur� administrativ�.” 
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             Se re�ine c� începând cu luna octombrie 2007 a intervenit exigibilitatea 
accizei pentru produsele accizabile cuprinse în lista de inventar nr. X, societatea 
având obliga�ia, conform prevederilor Codului fiscal, s� calculeze, s� declare �i s� 
vireze la bugetul de stat contravaloarea accizelor. 
             Se re�ine de asemenea c�, societatea a solicitat acordul �i supravegherea 
fiscal� pentru valorificarea în regim vamal suspensiv de accize a produselor existente 
în stoc, la data de 24.01.2008, la aproximativ 3 luni de la data la care acciza a devenit 
exigibil�. Pentru a  beneficia de prevederile art. 185 alin. 12 din Codul fiscal �i ale 
pct. 12 alin. 8 �i 9 din H.G. nr. 44/2004, privind valorificarea stocului de produse 
accizabile în regim suspensiv de accize, societatea avea obliga�ia de a depune cererea 
de valorificare în perioada august 2007 – octombrie 2007, perioad� în care efectele 
juridice ale deciziei de revocare erau suspendate. 

    Referitor la sus�inerea petentei c� nu ar fi datorat accizele dac� organele 
fiscale ar fi emis acordul de valorificare a produselor existente în stoc, aceasta nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei pe motiv c�, dup� cum s-a 
ar�tat mai sus, petenta datoreaz� acciza pentru alcoolul brut existent în stoc la data 
revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal, indiferent dac� organele fiscale emiteau sau 
nu acordul de valorificare. 
 
            Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei, �i faptul c�, la data 
revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal, societatea de�inea în stoc produse 
accizabile, respectiv alcool brut, rezult� c� în mod legal organele de inspec�ie au 
stabilit în sarcina SC X SRL  accize aferente cantit��ii de X  l alcool brut, motiv 
pentru care urmeaz� a se respinge, ca neîntemeiat�, contesta�ia privind accizele în 
sum� de X lei. 
 
             Conform actului administrativ atacat, pentru neplata în termen a accizelor 
stabilite suplimentar, în sum� de X lei, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
X lei. 
             Deoarece în sarcina contestatoarei au fost re�inute accizele în sum� de X lei, 
care au generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind 
modul de calcul al acestora, contribuabilul datoreaz� �i accesoriile în sum� de X lei, 
reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
              Prin urmare, accesoriile în sum� de X lei, aferente accizelor în sum� de X  
lei, stabilite suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în raport 
cu debitul. 
             Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 
accizele în sum� de X lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de X lei. 
 

 
              Pentru  considerentele  re�inute �i în baza prevederilor legale invocate în 
cuprinsul prezentei decizii, precum �i în baza prevederilor art. 216  din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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                                  D E C I D E : 

 
                1. Respingerea contesta�iei formulate de SC X SRL împotriva Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava 
– Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� par�ial� încheiat la data de 10.04.2012, înregistrat sub nr. X, ca neîntemeiat�, 
privind suma de X lei, reprezentând: 
              -      X lei accize; 
              -      X lei major�ri aferente accizelor. 
              2. Anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat la data de 25.04.2012, 
înregistrat sub nr. X, privind suma de X lei, reprezentând: 

- X lei major�ri aferente accizelor; 
- X lei dobânzi aferente accizelor; 
- X lei penalit��i aferente accizelor,  

organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Suceava neavând competen�a s� emit� decizie de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, în condi�iile în 
care nu au fost stabilite diferen�e de obliga�ii fiscale suplimentare sau constat�ri 
privind accizele care au generat obliga�iile fiscale accesorii. 
 
 
            Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


