
 

 

 
 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

X, cu sediul în loc.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� la  
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna 

 sub nr. --/2009. 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna, prin adresa nr. --/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de X, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna sub nr. --
/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia nr. --/2009 prin care s-au anulat 
autoriza�iile de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, �i Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --
/2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008, acte administrativ fiscale 
emise de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna, prin care s-a 
stabilit, în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de ?? lei, 
reprezentând: 

• accize pentru p�cur�    ?? lei; 
• major�ri de întârziere aferente      ?? lei; 
• accize pentru motorin�  ?? lei; 
• major�ri de întârziere aferente   ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând ca în spet� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i 
alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 

 
I. Prin contesta�ia formulat� de X se atac� Decizia nr. --/2009 prin care s-au 

anulat autoriza�iile de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, �i 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. --/2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008 act administrativ 
fiscal emis de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna prin care 
s-a stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de ?? lei 
reprezentând accize motorin� �i p�cur� cu major�ri aferente. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� faptul c� m�surile stabilite de 
organele de control vamal sunt netemeinice �i nelegale pentru urm�torele motive. 

În urma controlului efectuat de c�tre organele de control din cadrul Direc�iei 
Jude�eane pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna s-a constatat faptul c� 
contestatoarea de�i a avut obliga�ia depunerii unor situa�ii centralizatoare trimestriale 
privind cantit�tile de produse accizabile achizi�ionate, recep�ionate, utilizate �i stocul de 
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combustibil r�mas neutilizat, conform dispozi�iilor pct. 23.7 alin. 14 din H.G. nr. 44/2004 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Privind motivarea actelor organelor de control a actelor administrative atacate se 
arat� c� motivul de fapt a�a cum se precizeaz� în Decizia nr. --/2009 �i în Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 
este “nedepunerea situa�iilor centralizatoare privind cantit��ilor de produse energetice 
achizi�ionate, consumate �i stocate”. Fa�� de cele re�inute de organele de control 
contestatoarea arat� faptul c� a depus situa�iile centralizatoare dup� cum urmemeaz�: 

- pentru trim. IV 2007 s-a înregistrat la DGFP Covasna sub nr. --/2007 în termen; 
- pentru trim. I 2008 s-a înregistrat la DGFP Covasna la data de --/2007 cu 

dep��ire termen de ?? zile; 
- pentru trim. II 2008 s-a înregistrat la DGFP Covasna la data de --/2007 cu 

dep��ire termen de ?? zile, astfel în cauz� nu se putea re�ine faptul c� aceste situa�ii nu 
au fost depuse (prezentate) �i pe cale de consecin�� acest fapt nu atrage sanc�iunea 
prev�zut� la pct. 23.7 alin. 15 din H.G. nr. 44/2004 privind anularea autoriza�iilor de 
utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, respectiv de a stabili 
accize aferente achizi�iilor de combustibil. 

Mai mult se arat� faptul c� cantit��ile de combustibil au fost achizi�ionate conform 
prevederilor legale �i sunt folosite pentru înc�lzirea spa�iilor spitalului. 

Totodat� contestatoarea consider� c� anulararea autoriza�iilor mai sus 
enumerate nu poate fi dispus� de D.J.A.O.V. Covasna având în vedere c� O.M.E.F nr. -
-/2007 nu prevede competen�a acestui organ fiscal de a dispune m�suri în acest sens 
av�nd în vedere �i faptul c� acestea au fost emise de D.G.F.P. Covasna. Astfel Decizia 
nr. 1/05. 06.2007 prin care s-au anulat aceste autoriza�ii este nelegal� pentru motivele 
de mai sus. Pe cale de consecin�� se solicit� repunerea în termen privind contestarea 
acestei decizii, având în vedere prevederile art. 7 alin. 7 din Legea 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, întrucât organul de conducere al contestatoarei a fost 
schimbat ulterior emiterii acesteia, potrivit OMS nr. --/2008, iar noua conducere a aflat 
de emiterea acesteia odat� cu comunicarea actului administrativ fiscal emis� în baza 
acestuia, respectiv Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008. 

Fa�� de cele ar�tate se solicit� anularea Decizia nr. --/2009 prin care s-au anulat 
autoriza�iile de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, �i pe cale 
de consecin�� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008, 
acte administrativ fiscale emise de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Covasna �i exonerarea contestatoarei de la plata sumei de ?? lei reprezentând 
accize motorin� �i p�cur� cu major�ri aferente. 

 
II. Organele de control din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 

Vamale Covasna au efectuat un control par�ial la sediul contestatoarei, conform adresei 
nr. --/2008, emis� de A.N.V.-D.J.A.O.V. Bra�ov �i Raportul O.M. nr. 50/06.08.2008 
înregistrat la D.J.A.O.V. Covasna sub nr. --/2008 având ca obiectiv inspec�ie fiscal� 
par�ial� privind produsele accizabile la operatorii economici care au beneficiat de scutire 
de la plata accizei achizi�ionate ca utilizator final, în urma c�reia sa întocmit Decizia de 
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impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008, act administrativ fiscal prin care 
s-a stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de ?? lei 
reprezentând accize motorin� �i p�cur� cu major�ri aferente. Totodat� s-au anulat 
autoriza�iile de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008 prin 
Decizia nr. --/2008 emis� de D.J.A.O.V. Covasna. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor vamale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
controlului se re�in urmato�rele: 

În fapt se constat� c� organele vamale prin Decizia nr.--/2008, au anulat 
autoriza�ia de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, potrivit 
dispozitiilor pct. 23.7 alin.15 din H.G. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pentru neprezentarea la termen a situa�iilor prev�zute la pct. 23.7, alin.14 din H.G. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Contestatoarea prin contesta�ia formulat� solicit� anularea Deciziei nr.--/2008 
emis� de D.J.A.O.V. Covasna ca netemeinic� �i nelegal�, potrivit art. 7 alin. 7 din Legea 
554/2004 privind contenciosul administrativ. În ap�rarea sa, pentru a se încadra în 
dispozi�iile de mai sus contestatoarea î�i motiveaz� repunerea în termen �i în acest 
sens aplicabilitatea dispozi�iilor de mai sus cu faptul c� Decizia nr.--/2008 a fost emis� în 
timpul vechii conduceri a spitalului, iar ulterior noua conducere a fost numit� prin OMS 
nr. --/2008, �i pe cale de consecin�� a aflat de emiterea deciziei de mai sus odat� cu 
comunicarea actului administrativ fiscal emis� în baza acestuia, respectiv Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2008.  

Totodat� se solicit� anularea �i a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2008 act administrativ fiscal emis de c�tre D.J.A.O.V. Covasna 
prin care în urma anul�rii autoriza�iilor de utilizator final nr. RO --/2007, nr. RO --/2007 �i 
nr. RO --/2008 s-a stabilit în sarcina contestatoarei accize în sum� total� de ?? lei 
reprezentând accize motorin� �i p�cur� cu major�ri aferente. În motivarea acestui cap�t 
de cerere se arat� c� de�i organele de control vamal au motivat m�surile dispuse prin 
Decizia nr.--/2008 �i Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. --/2009, prin faptul c� contestatoarea nu a depus (a depus cu 
înt�rziere) situa�iile privind cantit��iile de produse energetice achizi�ionate, cantit��iile de 
produse enrgetice utilizate în scopul realiz�rii activit��iilor pentru care se acord� scutire 
�i stocul de produse r�mas neutilizat, legea prevede c� neprezentarea acestor situa�ii 
atrage anularea autoriza�iilor respectiv plata accizelor aferente cantit��iilor achizi�ionate, 
iar în cauza aceste situa�ii au fost depuse cu întârziere la organul prev�zut de lege sens 
în care m�surile dispuse sunt neîntemeiate �i nelegale. 

 
În drept, privind repunerea în termen privind exercitarea c�ii de atac împotriva  

Deciziei nr.--/2008 emis� de D.J.A.O.V. Covasna potrivit dispozi�iilor art. 7 alin. 7 din 
Legea nr. 554/2004 potrivit c�reia,: “(7) Plângerea prealabil� în cazul actelor 
administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, �i peste termenul 
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prev�zut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 
luni este termen de prescrip�ie*)”, se constat� având în vedere starea de fapt prezentat� 
de contestatoare �i a documentelor depuse în sus�inerea acesteia c� cererea este 
întemeiat�. 

Privind fondul cauzei se re�ine c� potrivit dispozitiilor pct. 23.7, alin. 15 din H.G. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, din care cit�m : “Neprezentarea 
situa�iei centralizatoare prev�zute la alin.14 atrage anularea autoriza�iei de utilizator final 
�i odat� cu aceasta plata accizelor aferente cantit��ilor achizi�ionate �i utilizate în scopul 
pentru care a fost emis� autoriza�ia de utilizator final.”, iar în în�elesul acestui text de 
lege neprezentarea situa�iilor prev�zute la pct. 23.7, alin.15 din H.G. 44/2004 atrage 
anularea autoriza�iilor, �i nu depunerea acestor situa�ii cu dep��irea termenului prev�zut 
la pct.23.7, alin. 14 din H.G. 44/2004 cum se constat� din documentele puse la 
dispozi�ie de c�tre contestatoare. Fa�� de dispozi�iile legale de mai sus organul de 
control vamal trebuia s� aib� în vedere faptul c� situa�iile de care se face vorbire, 
respectiv situ�ia: 

- pentru trim. IV 2007 s-a înregistrat la DGFP Covasna sub nr. --/2007 depus� în 
termen; 

- pentru trim. I 2008 s-a înregistrat la DGFP Covasna la data de --/2007 cu 
dep��ire termen de ?? zile; 

- pentru trim. II 2008 s-a înregistrat la DGFP Covasna la data de --/2007 cu 
dep��ire termen de ?? zile, s-au depus la organul emitent al autoriza�iilor DGFP 
Covasna (ultimele dou� cu înt�rziere), iar dispozi�iile legale aplicabile în cauz� fac 
vorbire, ca în cazul neprezent�rii acestor situa�ii se poate dispune anularea autoriza�iilor 
de utilizator final. 

Asfel privind aplicarea dispozi�iilor legale de organele de control vamal care au 
stat la baza emiterii Deciziei nr. --/2009 �i a Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009, în cauz� se re�ine c� textul 
de lege trebuie aplicat în întregul s�u cuprins, nim�nui nefiindui îng�duit de a-l disjunge, 
dânduinduse astfel interpret�ri pe care legiuitorul nu avut în vedere la editarea acestuia, 
iar având în vedere c� contestatoarea a depus situa�iile prev�zute la pct. 23.7, alin. 14 
din H.G. 44/2004, cu dep��irea termenului prev�zut de acesta nu atrage sanc�iunea 
prev�zut� la pct. 23.7, alin. 15 din H.G. 44/2004, în cauz� nu se poate vorbi de 
neprezentarea acestor situa�ii, ci numai de depunerea cu înt�rziere a situa�iilor 
prev�zute de lege. 
  
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 
lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 Admite contesta�ia formulat� de X, cu sediul în loc.--, nr.--, jud. Covasna, 
împotriva Deciziei nr. --/2007 prin care s-au anulat autoriza�iile de utilizator final nr. RO --
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/2007, nr. RO --/2007 �i nr. RO --/2008, �i Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2008 acte administrativ fiscale emise de Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna, pe care le anuleaz� în totalitate. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


