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DECIZIA NR.   432    / 2011 
privind soluţionarea contestaţiilor depuse de  

SC  .X.  .X.  SA,  
înregistrate la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sub nr.908449/04.08.2010 şi 

nr.908450/04.08.2010 
 

 
  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./04.08.2010, înregistrată la 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor - Agenţia Natională de 
Administrare Fiscală sub nr.X/04.08.2010 şi nr.X/04.08.2010 asupra 
contestaţiilor formulate de SC .X. SA, cu sediul în .X., str. X nr.X, judeţul .X., CUI 
X.  
   

          Contestaţia înregistrată la DGAMC sub nr..X. în data de 10.06.2010 
a fost formulată împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr..X./11.05.2010 
emisă de DGAMC şi priveşte suma de .X. lei reprezentând accize. 

  
          Contestaţia înregistrată la DGAMC sub nr..X. în data de 10.06.2010 

a fost formulată împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr..X./12.05.2010 
emisă de DGAMC şi priveşte suma de .X. lei reprezentând accize.  

 
  Contestaţiile au fost depuse în termenul prevăzut de art.207 alin.1 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere faptul că 
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Deciziile de restituire au fost emise în data de 11.05.2010, respectiv în data de 
12.05.2010, iar contestaţiile au fost înregistrate la Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili în data de 10.06.2010, conform ştampilei 
registraturii aplicată pe originalul contestaţiilor. 

 
   Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art.205, art.206, art.207 si 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 înregistrării contestaţiei societatea regăsindu-se 
la poziţia X din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2400/2009 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili 
şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de administrare a marilor 
contribuabili cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală de 
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
este investită să soluţioneze contestaţiile formulate de SC .X. SA .X.. 
 
  I. Prin contestaţiile formulate societatea solicită anularea deciziilor 
de restituire prin care au fost respinse la restituire accize în sumă de .X. lei şi, 
respectiv în sumă de .X. lei, precum şi restituirea acestor sume pentru 
următoarele considerente : 
 Prin adresele nr..X./23.05.2007 şi nr..X./05.11.2008 înregistrate la Direcţia 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, contestatoarea a solicitat 
restituirea accizelor plătite furnizorului de alcool etilic ca urmare a vânzării 
acestuia către spitale şi farmacii. 
 Datorită schimbărilor legislative, problema accizelor a trecut în competenţa 
Autorităţii Naţionale a Vămilor, iar în urma controlului efectuat de Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. s-a încheiat procesul verbal 
de control nr..X./17.02.2010 prin care s-a propus nerestituirea accizelor 
solicitate, din următoarele motive : 
- pentru două facturi din 2004 acciza a fost restituită printr-un proces verbal de 
control din 2005, 
- pe una din facturile emise de furnizor nu s-a menţionat „acciza plătită”, 
- în cererile privind restituirea nu s-a specificat cantitatea de alcool etilic pentru 
care s-a solicitat restituirea, 
- cererile de restituire nu au fost depuse conform modelelor din OMFP 
nr.67/2005. 
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 Anexat cererii nr..X./07.03.2010 societatea a depus la DGAMC, în 
completare, toate documentele necesare în susţinerea cererilor de restituire a 
accizelor. 
 Intrucât DRAOV .X. nu a verificat documentele refăcute, DGAMC prin 
Deciziile nr..X./12.05.2010 şi nr..X./11.05.2010 a respins cererile de restituire a 
accizelor pentru suma totală de .X. lei (.X. + .X.), limitându-se la procesul verbal 
de control întocmit de organele vamale cu ignorarea prevederilor legale şi a 
documentaţiei depuse ulterior. 
 
  II. Prin Procesul verbal încheiat în data de 17.02.2010, care a stat la 
baza emiterii Deciziilor de restituire a accizelor nr..X./11.05.2010 şi 
nr..X./12.05.2010 contestate, organele vamale din cadrul DRAOV .X. au 
constatat urmatoarele : 
 Societatea a înregistrat la DGAMC sub nr..X./23.05.2007 şi 
nr..X./05.11.2008 cererile de restituire a accizelor pentru alcoolul etilic 
achiziţionat în scopuri farmaceutice, pentru suma totală de .X. lei. 
 In baza cererilor depuse de societate, DGAMC a solicitat organelor 
vamale soluţionarea cu control anticipat a cererilor de restituire accizelor. 
 In urma verificărilor efectuate, prin procesul verbal nr..X./17.02.2010 
organele vamale au propus nerestituirea sumelor reprezentând accize pentru 
următoarele deficienţe : 
- pentru două facturi din 2004 valoarea accizei a fost restituită prin procesul 
verbal încheiat în 2005, 
- pe factura nr..X./03.10.2005 valoarea accizei nu este evidenţiată separat şi nici 
nu este făcută pe factură menţiunea “acciză plătită” conform art.19 alin.8) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
- în cererile privind restituirea sumelor reprezentând accize nu sunt precizate 
cantităţile de alcool etilic pentru care se solicită restituirea. 

Urmare procesului verbal întocmit de DRAOV .X., Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili a emis Deciziile de restituire a accizelor 
nr..X./11.05.2010 şi nr..X./12.05.2010 prin care a respins acciza solicitată la 
restituire în sumă totală de .X. lei. 
 
  III. Având în vedere actele si documentele existente la dosarul 
cauzei, susţinerile contestatoarei în raport cu prevederile actelor normative 
invocate de contestatoare şi de organul fiscal, se reţin următoarele : 
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 cauza supusă soluţionării este dacă societatea poate beneficia 
de restituirea accizelor pentru alcoolului etilic livrat în scopuri 
farmaceutice în condiţiile în care contestatara nu a respectat termenul de 
depunere la organul fiscal teritorial a cererii de restituire a accizelor, 
respectiv data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care solicită 
restituirea de accize. 

 
      În fapt, prin adresele nr..X.23.05.2007 şi nr..X./05.11.2008, 
înregistrate la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, 
contestatoarea a solicitat restituirea accizelor plătite furnizorului de alcool etilic 
ca urmare a vânzării acestuia către spitale şi farmacii. 
  Prin procesul verbal nr..X./17.02.2011 organele vamale au propus 
nerestituirea sumelor reprezentând accizele solicitate în baza adreselor mai sus 
menţionate pe considerentul că documentele depuse de societate pentru 
justificarea restituirii nu sunt complete. 
  Ulterior controlului, societatea a revenit la cererea nr..X./05.11.2008, 
depunând o nouă cerere de restituire accize nr..X./03.03.2010 împreună cu 
documentele solicitate, cerere care a fost remisă organelor vamale pentru a fi 
avută în vedere la soluţionarea cererii de restituire a accizelor. 
  Cu adresa nr..X./20.04.2010 organele vamale au precizat că au 
efectuat verificarea legală materializată prin încheierea procesului verbal 
nr..X./17.02.2010, astfel că nu s-au pronunţat în raport de documentele depuse 
ulterior  de societate. 
  Având în vedere că prin contestaţia formulată societatea a susţinut 
că organele vamale nu au ţinut cont de documentele transmise cu adresa 
nr..X./03.03.2010, organul de soluţionare a solicitat prin adresa nr.X/07.07.2011 
ca Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să transmită un 
punct de vedere cu privire la documentele prezentate de societate şi să 
precizeze dacă acestea întrunesc condiţiile expres prevăzute de legiuitor în 
vederea acordării restituirii de accize în cuantumul solicitat de contribuabil. 
  Prin adresa de răspuns nr..X./17.10.2011, DGAMC a transmis 
procesul verbal nr..X./26.09.2011 încheiat de organele vamale din cadrul 
DRAOV .X., care au efectuat un control inopinat în vederea soluţionării cererii 
de restituire accize nr..X./03.03.2010, reţinând că societatea a încălcat 
prevederile pct.3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 
privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii 
produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă 
şi, în consecinţă au propus nerestituirea sumei reprezentând accize 
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  În drept, la art.200 alin.1) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că : 

“(1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse 
alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt: 
[...] 
     f) utilizate în scop medical în spitale şi farmacii;” 
  La pct.22 alin.10) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal se precizează : 

“(10) În toate situaţiile prevăzute la art. 200 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea 
de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului, cu condiţia ca aprovizionarea 
să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal”. 
  In speţă sunt incidente şi prevederile art.5 din Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr.67/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului “Decont de scutire de accize” potrivit cărora : 

“Decontul de scutire de accize se depune până la data de 25, inclusiv, a 
fiecărei luni în care se solicită restituirea de accize pentru cantităţile utilizate 
până la finele lunii anterioare”. 

 La art.5 lit.b) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor 
nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către 
utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă 
scutire indirectă se precizează : 

“5. În condiţiile pct. 22 din normele metodologice, scutirea indirectă se 
acordă: 

[...] 
     b) furnizorilor de alcool etilic prevăzuţi la pct. 22 alin. (36) din normele 
metodologice, în scopul prevăzut la art. 200 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, caz în 
care cererea de restituire de accize este însoţită de documentaţia prevăzută la 
pct. 22 alin. (37) din normele metodologice”, 
iar la art.3 din acelaşi act normativ se menţionează : 

“3. Cererea de restituire de accize se depune la organul fiscal în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul fiscal utilizatorul sau în a cărui evidenţă fiscală 
este înregistrat, după caz, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare 
recomandată, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni în care se solicită 
restituirea de accize. Pentru cazurile prevăzute la pct. 7 alin. 1 din prezenta 
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secţiune, cererea de restituire se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare trimestrului pentru care se solicită restituirea”. 

 In temeiul acestor prevederi legale se reţine că pentru a putea 
beneficia de restuirea de accize, operatorul economic are obligaţia să depună la 
organul fiscal teritorial decontul de scutire de accize şi cererea de restituire de 
accize până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni în care se solicită restituirea de 
accize. 
  Având în vedere prevederile legale şi documentele aflate la dosarul 
cauzei se reţine că societatea a achiziţionat alcoolul etilic de la producători, la 
preţuri incluzând acciza şi a livrat alcoolul către spitale şi farmacii la preţuri fără 
accize. 
  De asemenea, organele vamale au constatat că societatea a depus 
la organul fiscal teritorial cererea de restituire de accize nr..X. la data de 
03.03.2010, iar cantităţile de alcool etilic pentru care s-a solicitat restituirea de 
accize au fost livrate în perioada 17.01.2005 – 01.10.2008, încălcând astfel 
condiţiile expres prevăzute de legiuitor în vederea acordării restituirii de accize. 
  Având în vedere că societatea nu a respectat termenul de depunere 
la organul fiscal al cererii de restituire de accize, societatea nu poate beneficia 
de restituirea de accize. Prin depunerea unei noi cereri de restituire de accize in 
data de 03.03.2010 societatea recunoaşte faptul că cererile din 23.05.2007 şi 
05.11.2008, au fost incomplete, chiar prin contestaţiile formulate operatorul 
economic precizînd că a depus noua cerere de restituire a accizelor în  vederea 
“remedierii documentaţiei”. 
          In consecinţă, având în vedere cele reţinute şi în temeiul art.216 alin.1) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit.a) 
din OPANAF nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală conform căreia „Contestaţia poate fi respinsă ca: 
     a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 
prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat; [...]”, se va respinge ca neîntemeiată 
contestaţia societăţii pentru suma totală de .X. lei reprezentând accize respinse 
la restituire. 
 
  Pentru considerentele reţinute şi în temeiul prevederilor legale 
invocate precum şi în baza art.216 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală 
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coroborat cu pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.2137/2011 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                                       
 
       

 Respingerea ca neîntemeiate a contestatiilor formulate de SC .X. SA 
formulate împotriva Deciziilor de restituire a accizelor nr..X./11.05.2010 şi 
nr..X./12.05.2010 emise de DGAMC pentru suma totală de .X. lei reprezentând 
accize aferent alcoolului etilic livrat in scop farmaceutic respinse  la restituire.  
 
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau la Tribunalul 
.X., în termen de 6 luni de la data comunicării.      
   
 
             
DIRECTOR GENERAL,  
    
X 
 
 
 
 
        


