
                     DECIZIA   NR.  83/2009
privind  soluţionarea contestaţiei nr....

formulată de S.C. ... S.R.L.  din ...

Direcţia  Generală a Finanţelor  Publice  Dâmboviţa a  fost 
sesizată de  Autoritatea  Naţională a  Vămilor  -  Direcţia  Regională pentru 
Accize  şi Operaţiuni Vamale Bucureşti, Direcţia Judeţeană pentru Accize  şi 
Operaţiuni Vamale Dâmboviţa, cu adresa nr. ... din data de ... înregistrată la 
D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr. ... din data de ... asupra contestaţiei înregistrată 
sub nr. ... din data de ..., formulată de S.C. ... S.R.L. cu sediul în localitatea 
...,  str.  ...  nr.  ...,  judeţul  ...,  înregistrată la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
Dâmboviţa  sub  numărul  J...,  având  codul  unic  de  înregistrare  RO  ... 
reprezentată prin Director General ...

Societatea  petentă formulează contestaţie  împotriva 
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. 5 din 
data de ... emisa de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Dâmboviţa  -  Serviciul  de  Inspecţie  Fiscală şi  Control  Ulterior.  Cu  adresa 
nr. ... din data de ...s-a solicitat petentei precizarea cuantumului sumei totale 
contestate, individualizată pe naturi de debite, iar prin adresa nr. ... din data 
de ..., S.C. ... S.R.L. din Sacuieni a transmis că suma totală contestată este 
de ... lei, reprezentând:

-  ... lei - accize suplimentare de plată;
- ... lei - majorări de întârziere aferente accizelor mentionate.

Contestaţia  a  fost  formulată în  termenul  legal,  poartă 
semnătura  titularului  dreptului  procesual  precum  şi  ştampila  societătii 
petente. 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute 
de art. 205, 206, 207 şi 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de  procedură fiscală,  republicată,  Direcţia  Generală a  Finanţelor  Publice 
Dâmboviţa  este  competentă să soluţioneze  contestaţia  formulată de 
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S.C.  ...S.R.L.  din ....

I.  Prin  contestaţia  formulată, S.C.  ...  S.R.L. din   ..., 
consideră că in calitate de comerciant nu se impune o autorizatie speciala de 
comercializare a produselor petroliere, atata timp cat
intre  societate  si  furnizori  exista  un  contract  in  care  sunt  stipulate  toate 
conditiile de livrare ale produselor petroliere. Nu intra in competenta societatii 
petente sa verifice daca acciza aferenta produsului petrolier comercializat, in 
speta combustibil lichid greu pentru focare industriale, a fost platita de catre 
furnizor  catre  autoritatile  competente,  atata  timp cat  societatea  petenta  a 
platit acciza in pretul produsului achizitionat. Societatea comerciala ... S.R.L. 
se  considera  un cumparator  de buna credinta pentru produsele  petroliere 
achizitionate  deoarece  in  momentul  achizitionarii  firmele  furnizorilor  erau 
active din punct de vedere fiscal si  nu se aflau in stare de insolventa. Se 
considera ca in conformitate cu art. 178 alin. 4 si art. 192 alin. 6 din Codul 
Fiscal,  ca  nu  societatea  petenta  trebuia  sa  plateasca  acciza  produsului 
comercializat ci firmele care au furnizat aceste produse, accestea din urma 
avand o autorizatie speciala de comercializare.

S.C.  ...  S.R.L.  din  ...  pentru  motivele  invocate  solicită 
admiterea contestaţiei  formulată împotriva Deciziei  de impunere nr.  ...  din 
data de ....

II.  Prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale 
suplimentare de plată nr. ... din data de ... întocmită de organele de inspecţie 
fiscală din  cadrul Direcţiei  Judeţene  pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale 
Dâmboviţa, au  fost  stabilite  accize  suplimentare  de  plată cu  majorări  de 
întârziere aferente în sumă totală de ... lei, în conformitate cu prevederile art. 
119, alin. 1, art.120, alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 178, alin. 4 , 
art.  175 alin.  3 lit.  g), art.  192, alin. 6  şi 9 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, republicată şi alin. 4, pct. 7 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele 
de procedură aferente Codului Fiscal .

Prin  referatul  privind soluţionarea contestaţiei  depusă de 
S.C.  ...  S.R.L. din   ...,  organul  de  inspecţie  fiscală din  cadrul  Direcţiei 
Judeţene  pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale  Dâmboviţa  -  Serviciul  de 
Inspecţie  Fiscală şi  Control  Ulterior,  îşi  menţine  punctul  de  vedere  din 
Raportul  de inspecţie  fiscală nr.  ...  din  data  de ...  şi  propune menţinerea 
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. ... din 
data de .. şi respingerea contestaţiei.

Totodată,  se  menţionează că în  cauză nu  s-a  formulat 
sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele 
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existente la dosarul cauzei, motivaţiile contestatoarei şi în raport cu actele 
normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa este 
investită să analizeze dacă suma totala de ...  lei,  reprezentând  accize 
suplimentare  de  plată în  sumă de  ...  lei  cu  majorări  de  întârziere 
aferente în sumă de ... lei, este legal datorată.

ﾎ n  fapt,  din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 
rezulta ca inspectia fiscala, a cuprins perioada ...9, s-a efectuat de Direcţia 
Judeţeană pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale  Dâmboviţa  -  Serviciul  de 
Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior, finalizandu-se prin Raportul de Inspectie 
Fiscala  incheiat  la  data  de  ...,  care  a  stat  la  baza  emiterii  Deciziei  de 
impunere nr. ... din data de ...

Organul  de  inspectie  fiscala  a  stabilit  obligatii  fiscale 
suplimentare  de  plata   in  suma  totala  de  ... lei,  reprezentând  accize 
suplimentare de plată în sumă de ...7 lei cu majorări de întârziere aferente în 
sumă de ...  lei,  deoarece societatea petenta nu a putut face dovada platii 
accizelor  pentru  produsele  accizelor  pentru  produsul  accizabil  combustibil 
lichid pentru focare industriale asa cum este prevazut la art. 178  alin. 4) din 
Legea   nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare. In timpul inspectiei fiscale au fost efectuate la societatile de la care 
societatea petenta a achizitionat produsele accizabile, controale incrucisate 
in vederea verificarii circuitului economic al acestor produse, respectiv daca 
produsele provin dintr-un antrepozit fiscal. In urma acestor controale nu s-a 
putut  stabilii  provenianta  produselor  accizabile  comercializate  de  S.C.  ... 
S.R.L., in conformitate cu art. 178 alin. 4  din Legea  nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, acciza a fost calculata 
la  societatea  unde  se  intrerupe  circuitul  economic.  Pentru  aceste 
considerente s-a stabilit in sarcina societatii  comerciale ... S.R.L., accize de 
plata pentru produsul energetic - combustibil lichid pentru focare industriale 
in conformitate cu art. 175 alin. 3  lit. g) din   Legea  nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Petentul a sustinut ca 
acciza a fost platita de furnizori si inclusa in pret neaducand nici o dovada in 
plus din care sa reiasa acest fapt. Organul de control precizeaza ca in timpul 
desfasurarii  controlului,  in cazurile in care s-a facut dovada platii  accizelor 
prin prezentare de documente, organul de inspectie fiscala a tinut cont de 
aceste documente si nu au fost calculate accize, accizele fiind stabilite doar 
pentru acele tranzactii comerciale in care pe circuitul economic nu s-a putut 
face dovada platii accizelor.

Având  în  vedere  cele  menţionate  anterior  se  retine  ca 
echipa de control care a efectuat inspectia fiscala a calculat acciza numai 
pentru tranzactiile comerciale in care pe circuitul economic nu s-a putut face 
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dovada platii accizelor.

ﾎ n  drept,  contestaţia  îşi  găseşte  soluţionarea  în 
prevederile următoarelor acte normative:

Art. 175 alin. 3 lit.  g, art. 178, alin. 4, art. 192 alin. 6 si 9(9)  din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevede:
(175)  Produse energetice...Produsele energetice pentru care se datorează 
accize sunt:.. g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69;
(178) Deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului  fiscal,  pentru 
care nu se poate face dovada plăţii accizelor, atrage plata acestora.?
(192)  Momentul  exigibilităţii  accizelor:  ...ﾎ n cazul  unui  produs energetic,  
pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, acciza devine exigibilă la data 
la care produsul energetic este oferit  spre vânzare ori la care este utilizat  
drept  combustibil  pentru  motor  sau  combustibil  pentru  încălzire.....Orice 
persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) şi (7) are 
obligaţia  de  a  depune  o  declaraţie  de  accize  la  autoritatea  fiscală 
competentă şi  de a plăti  acciza în termen de 5 zile de la  data la  care a  
devenit exigibilă.

Pct.  7(1)  din  H.G.  nr.  44/2004  pentru  aprobarea  Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu 
modificările  şi completările ulterioare, referitor la art.  240 din Codul Fiscal, 
prevede:

7.(1)  Utilizatorii  finali  care  achiziţionează uleiuri  minerale 
neaccizabile  în baza autorizaţiei  de utilizator  final  şi  care ulterior  schimbă 
destinaţia iniţială a produselor  devin plătitori  de accize calculate la nivelul 
accizelor aferente benzinei cu plumb.

Art.  119, alin.  1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

Art.  120, alin.  1 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

(1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează pentru  fiecare  zi  de 
întârziere,  începând cu ziua imediat  următoare termenului  de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Pentru  considerentele  arătate  în  conţinutul  deciziei  şi  în 
conformitate cu prevederile art. 119, alin. 1şi art.  120, alin. 1 din O.G. nr. 
92/2003 privind  Codul  de  procedură fiscală republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, art. 178, alin. 4, art. 192, alin. 6 si alin. 9(9), art. 175 
alin. 3 lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat şi pct. 7, 
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alin. 4 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele de procedură aferente Codului 
Fiscal, coroborate cu art. 70, art. 206, alin. 2, art. 209, art. 210, art 211, art. 
216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se: 

DECIDE

1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei nr.  ... din data de ..., 
formulată de S.C. ... S.R.L.  din  Sacuieni ,  împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr....din data de ..., emisă de 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa, - Serviciul 
de Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior, pentru suma totală contestată de  ... 
lei, reprezentând:
-  ... lei - accize suplimentare de plată;
- ... lei - majorări de întârziere aferente accizelor mentionate.

2.  ﾎ n conformitate  cu prevederile  art.  218 alin  (2)  din O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare  şi ale art. 11 
alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie  poate  fi  atacată în  termen de 6  (şase)  luni  de la  data  primirii,  la 
instanţa  de  contencios  administrativ  competentă din  cadrul  Tribunalului 
Dâmboviţa.

                                               ...
               Director Coordonator

Avizat
          ...

                                                                                    Consilier juridic
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