
 

 

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

SC X SRL,  
cu sediul în loc. --, nr. --, jud. Covasna, înregistrat� la Direc�ia Regional� Pentru 

Accize �i Opera�iuni Vamale Bra�ov, sub nr. --/2009. 
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Direc�ia 
Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bra�ov, prin adresa nr. --/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de 
SC X SRL, înregistrat� la autoritatea vamal� sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de regularizare nr. --/2009 emis� în 
baza Procesului verbal de control nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de Direc�ia 
Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bra�ov, prin cara s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei obliga�ii fiscale suplimentare stabilite de organul vamal în sum� total� 
de ?? lei, reprezentând TVA cu major�ri aferente în sum� de ?? lei �i accize cu 
major�ri aferente în sum� de ?? 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 SC X SRL se atac� Decizia de regularizare nr. 
--/2009 emis� în baza Procesului verbal de control nr. --/2009, act administrativ fiscal 
emis de Direc�ia Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bra�ov, prin cara s-a 
stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale suplimentare stabilite de organul 
vamal în sum� total� de ?? lei, reprezentând TVA cu major�ri aferente în sum� de ?? 
lei �i accize cu major�ri aferente în sum� de ?? lei. 
 În fapt contestatoarea arat� c� urmare unui control efectuat de c�tre inspectori 
din cadrul D.R.A.O.V. BRASOV - Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal�, având ca 
obiect verificarea opera�iunilor de import efectuate cu DVI nr. --/2006 �i DVI nr. --
/2006, referitor la plata accizelor aferente m�rfurilor importate, s-a re�inut faptul c�, 
SC X SRL "a intodus în �ar� printre altele, aditivi pentru carburan�i tip Q - -- kg �i W - 
-- kg, pozi�ia tarifar� --, în baza facturilor externe nr. --/2006 �i nr.--/2006, ernise de 
c�tre Y Kft., pentru care nu a fost calculat� �i achitat� acciza aferent�".  
Drept urmare, organele de control, au calculat, diferen�a reprezentând acciza, în 
sum� de ?? lei; dob�nzi, penalit��i, major�ri de întârziere, în sum� de ?? lei; diferen�� 
reprezentând TVA, în sum� de ?? lei; �i dobânzi, penalit��i, major�ri de întârziere, în 
sum� de ?? lei, total sume de ?? lei  

 
 Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, consider� c� Decizia de 
regularizare nr. --/2009 emis� în baza Procesului verbal de control nr. --/2009, este 
netemeinic� �i nelegal� pentru urm�toarele considerente:  
 societatea are ca obiect principal de activitate importul de produse petroliere, 
respectiv produse W �i Q, care sunt încadrate la art. 175, alin. 1, lit. f), din Codul 
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fiscal, pozi�ia tarifar� NC 3811, neîntrunind condi�iile prev�zute de art. 175 alin. 3 - 5 
din Codul fiscal, pentru a fi considerat un produs supus accizelor.  

În drept se arat� c� privind enumerarea produselor energetice sunt incidente 
prevederile art. 175, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
“(1) În în�elesul prezentului titlu, produsele energetice sunt: 

a) produsele cu codurile NC de la --, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii 
drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor; 

b) produsele cu codurile NC --; 
c) produsele cu codurile NC --; 
d) produsele cu codul NC --, care nu sunt de origine sintetic�, numai dac� 

sunt destinate utiliz�rii drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru 
motor; 

e) produsele cu codul NC --; 
f) produsele cu codul NC --; 
g) produsele cu codul NC --; 
h) produsele cu codul NC --, dac� sunt destinate utiliz�rii drept combustibil 

pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor. 
(2) Intr� sub inciden�a prevederilor sec�iunilor a 4-a �i a 5-a ale cap. I din 

prezentul titlu doar urm�toarele produse energetice: 
a) produsele cu codurile NC de la --, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii 

drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor; 
b) produsele cu codurile NC --; 
c) produsele cu codurile NC de la --. Pentru produsele cu codurile NC --, 

prevederile sec�iunii a 5-a se vor aplica numai circula�iei comerciale în vrac; 
d) produsele cu codurile NC --, cu excep�ia --; 
e) produsele cu codul NC --; 
f) produsele cu codurile NC --; 
g) produsele cu codul NC --, care nu sunt de origine sintetic�, dac� acestea 

sunt destinate utiliz�rii drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru 
motor; 

h) produsele cu codul NC --, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii drept 
combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor. 

(3) Produsele energetice pentru care se datoreaz� accize sunt: 
a) benzina cu plumb cu codurile NC --; 
b) benzina f�r� plumb cu codurile NC --; 
c) motorina cu codurile NC --; 
d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC --; 
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la --; 
f) gazul natural cu codurile NC --; 
g) p�cura cu codurile NC de la --; 
h) c�rbune �i cocs cu codurile NC --. 
(4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei 

accize dac� sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept 
combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi 
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fixat în func�ie de destina�ie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru înc�lzire 
sau combustibilului pentru motor echivalent. 

(5) Pe lâng� produsele energetice prev�zute la alin. (1), orice produs 
destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor 
sau ca aditiv ori pentru a cre�te volumul final al combustibilului pentru motor 
este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.” 

 Totodat� se arat� c� pentru aceste produse, petenta folose�te denumirea 
generic� de aditiv doar pentru faptul c�, odat� introdus produsul în rezervor, ajunge 
la componentele interioare ale motorului, în chiulas�, tratând suprafe�ele de contact, 
prelungind via�a motorului �i reduce substan�ial noxele, nemodificând cifra octanic� a 
carburan�ilor, pentru a putea fi considerat un produs supus accizelor. 
 În acest sens petenta red� câteva dintre proprietatile fizico-chimice ale acestor 
produse, conform documenta�iei prezentate de c�tre produc�torul german, respectiv 
K astfel: 
 1. W. Datorit� sc�derii frec�rii �i minimaliz�rii uzurii, durata de via�� a 
motoarelor se va m�ri considerabil, iar consumul de combustibil, pe lâng� randament 
mai mare, va sc�dea. Acest produs este un dispersant multifunc�ional, cu ac�iune de 
cur��ire �i eliminarea colmat�rilor. Testele de motor efectuate pe scar� larg� au 
confirmat rezultatele pozitive în ce prive�te gazificarea combustibilelor, impiedicarea 
form�rii ghe�ii, îndep�rtarea diverselor depuneri de pe supapele de admisie �i nu 
modific� cifra octanic� a combustibililor. W scade necesit��ile de între�inere a 
motoarelor. La folosirea produsului nu va fi necesar� întrebuin�area aditivilor pentru 
suplimentarea plumbului din combustibil. Datorit� efectului de superfinisare a --, 
suprafe�ele care sunt în contact vor asigura o etan�are foarte bun�, iar suprafe�ele 
interne ale galeriilor de admisie devin perfect netede. În acest fel puterea motoarelor 
va cre�te considerabil. La folosirea adecvat� se garanteaz� c� nu se produce nici o 
deformare, deteriorare d�un�toare, deci nu apare nici un dezavantaj în urma utiliz�rii 
produsului!  
Avantajele folosirii: - Unge chiuloasa, carburatorul �i sistemele de injec�ie- 
îmbun�t��e�te arderea, mare�te puterea, - Cura�� toate conductele de benzina- 
impiedic� depunerea calaminei, - Dizolv� depunerile de pe supape, - Îmbun�t��e�te 
gazificarea combustibilului sc�zând totodat� emisia gazelor nocive, - impiedic� 
dilua�ia cu aer fals, - Scade colmatarea uleiurilor, - Este anticorosiv, lmpiedic� 
formarea ruginii, mare�te via�a motoarelor, scade uzura lor, - Neutralizeaza acizii, - 
U�ureaz� pornirea la rece, - Împiedic� formarea depunerilor de piatr�, - Scade 
cheltuielile de între�inere, - Produce economie de combustibil de 3-10%- Elimin� 
autoaprinderea la oprirea motoarelor, - Elimin� formarea dopurilor de ghea�a în 
instala�iile de alimentare  
Domenii de utilizare: W, recomandat pentru tratarea benzinelor poate fi ad�ugat la 
orice tip de benzin�, chiar �i la benzinele f�r� plumb utilizate la motoare cu 
catalizator.  
 2. Q rezolv� numeroase probleme ce apar în timpul depozit�rii, transportului 
sau arderii combustibililor. În practic� se amestec� motorine de diverse tipuri �i 
provenien�e, ceea ce influenteaz� în mod negativ stabilitatea acestora, ducând la 
descompunerea lor, la formarea de n�moluri, la înmul�irea bacteriilor �i la sc�derea 
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capacit��ii calorice a acestor combustibili. Duzele de injec�ie colmatate, conductele 
infectate, filtrele �i pompele murdare scad randamentul �i cresc cheltuielile de 
între�inere. La motoarele Diesel sunt frecvente �i problemele cauzate de coroziune, 
de formarea ruginii �i a acizilor precum �i de ap� din combustibil. Q con�ine 
componen�ii valoro�i necesari pentru solu�ionarea eficient� a problemelor enumerate. 
--, agentul de reducere a frec�rii se leag� chimic de atomii metalelor formând un strat 
microscopic monomolecular, foarte aderent la suprafa��. Componen�ii de Q 
corespund prescrip�iilor Agen�iei de protec�ia mediului din --. Datorit� efectului de 
superfinisare a --, suprafe�ele care sunt în contact vor asigura o etan�are foarte 
bun�, în acest fel puterea motoarelor va cre�te considerabil, dar va cre�te �i durata 
lor de via��. Prin realizarea unui regim de pulverizare-dozare adecvat va cre�te de 
asemenea eficien�a duzelor de injec�ie. Chiuloasa va fi uns� corespunz�tor iar 
pic�turile de ap� vor fi îndepartate din sistem. Q arde practic f�r� cenu�� (nu con�ine 
metale �i substan�e anorganice) este compatibil cu toate felurile de combustibil pe 
baz� de hidrocarbur� �i nu se poate extrage din amestec. Q împiedic� formarea de 
calamina, scade procentul de gaze arse incomplet (fumul de Diesel) �i celelalte gaze 
nocive emise. La folosirea adecvat� se garanteaz� c� nu se produce nici o 
deformare, deteriorare d�un�toare, deci nu apare nici un dezavantaj în urma utiliz�rii 
produsului!  
Avantajele folosirii:, - Cur��� �i protejeaz� pompa de injec�ie, - Împiedic� depunerea 
calaminei, - Este anticorosiv, împiedic� formarea ruginii, - Scade cantitatea de gaze 
nocive emise, - Îmbun�t��e�te arderea, m�re�te puterea, - Dizolv� depunerile de pe 
supape, - Împiedic� formarea de bacterii, - Neutralizeaz� acizii, - Produce o 
economie de combustibil 3-10%, - Împiedic� formarea ghe�ii, - Împiedic� dilua�ia cu 
aer fals, - M�re�te via�a motoarelor, scade uzura lor, - Unge chiuloasa, - Men�ine 
combustibilul în stare curat�, - Scade formarea n�molului, - Scade condensul, - 
U�ureaz� pornirea la rece, - Scade cheltuielile de intre�inere.  
 Fa�� de cele ar�tate se mai sus�ine faptul c� pentru aceste produse, nici 
produc�torul german nu este pl�titor de accize, iar sintagma "aditiv", nu este folosit� 
pe ambalajul original �i produsele nu duc la cre�terea volumului final al 
combustibilului, a�a cum în mod eronat au re�inut organele de control. 
 Având în vedere cele ar�tate, se solicit� anularea (revocarea) în tot a Deciziei 
de regularizare nr. --/2009 emis� în baza Procesului verbal de control nr. --/2009, 
încheiat� de c�tre inspectorii din cadrul D.R.A.O.V. BRASOV - Serviciul Antifraud� 
Fiscal� �i Vamal�, ca fiind netemeinice �i nelegale.  
 În drept contestatoarea î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile O.G. nr. 
92/2003, pivind Codul de procedura fiscala �i pe prevederile Legii nr.573/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 

II. Organele de control din cadrul Direc�ia Regional� Pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Bra�ov – Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal� au efectuat 
control ulterior în vederea verific�rii opera�iunilor de import efectuate de SC X SRL cu 
DVI nr. --/2006 �i DVI nr. --/2006 în ceea ce prive�te plata accizelor , în urma c�reia 
sa întocmit Decizia de regularizare nr. --/2009 emis� în baza Procesului verbal de 
control nr. --/2009, prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale 
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suplimentare de plat� reprezentând TVA �i accize cu major�ri aferente în sum� 
total� de ?? lei. 

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

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
controlului se re�in urmato�rele: 
 În fapt, organele de control din cadrul Direc�ia Regional� Pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Bra�ov – Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal� au efectuat 
control ulterior în vederea verific�rii opera�iunilor de import efectuate de SC X SRL cu 
DVI nr. --/2006 �i DVI nr. --/2006 în ceea ce prive�te plata accizelor , în urma c�reia 
sa întocmit Decizia de regularizare nr. --/2009 emis� în baza Procesului verbal de 
control nr. --/2009 
 Organele de control în urma controlului efectuat au constatat c� pentru 
declara�iile vamale de import nr. --/2006, respectiv --/2006 prin care societatea a 
importat -- litri de produse W �i Q, contestatoarea nu a achitat acciza aferent�.  
 Astfel s-a constatat c� contestatoarea, în perioada verificat�, a achizitionat 
mai multe produse purtând marca Metabond, dintre care dou� sunt aditivi de 
combustibili, dup� cum reiese din declara�iile vamale de import - denumirea 
produsului: "aditivi pentru carburanti", �i din catalogul de produse al societatii 
verificate astfel:  
-  Metabond Q: "Este un aditiv modern pentru tratarea motorinelor.  
Are propriet��ile unui aditiv performant. Domenii de utilizare: Turbine Diesel, 
arz�toare cu motorin�, motoare Diesel cu ardere intern�. Se poate utiliza �i la 
combustibili biodiesel, dar efectul de îmbun�t��ire a arderii este mai redus .... "  
 Metabond W: "Este un aditiv modern pentru tratarea benzinelor.  
Are propriet��ile unui aditiv performant. Domenii de utilizare: recomandat pentru 
tratarea benzinelor poate fi adaugat la orice tip de benzin�, chiar �i la benzinele f�r� 
plumb utilizate la motoarele cu catalizator ... ."  
 Contestatoarea prin contesta�ia formulat� sus�ine c� nu datoreaz� accize 
aferent acestor produse deoarece acestea poart� doar denumire generic� de aditivi, 
întruc�t odat� introdus produsul în rezervor ajunge la componentele interioarea ale 
motorului tratând suprafe�ele de contact, prelungind via�a acestuia, sens în care a 
prezentat descrierea ambelor produse importate. 
 Totodat� se sus�ine c� produsele nu se încadreaz� la cele acizabile potrivit 
prevederilor art. 175 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, �i respectiv c� 
produc�torul german al acestor produse nu este pl�titor de accize în �ara de origine. 

În drept privind accizarea produselor importate potrivit DVI nr. --/2006 �i DVI 
nr. --/2006, având pozi�ia tarifar� NC -- sunt aplicabile prevederile art. 175 alin 5 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cit�m: “Pe lâng� produsele energetice 
prev�zute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat 
drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a cre�te volumul final al 
combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor 
echivalent.”, coroborat cu prevederile pct. 5 alin 4 din H.G. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cit�m: 
“(4) Pentru produsele aflate într-una din situa�iile prev�zute la alineatele (4), (5) �i (6) 
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ale art. 175 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru care operatorul economic nu îndepline�te obliga�iile 
prev�zute la alin. (2) �i (3), în cazul combustibilului pentru motor �i al aditivilor se 
datoreaz� o acciz� egal� cu acciza prev�zut� pentru benzina cu plumb, iar în cazul 
combustibilului pentru înc�lzire acciza datorat� este cea prev�zut� pentru motorin�.” 
 Fa�� de dispozi�iile legale de mai sus organele de control în mod întemeiat au 
stabilit c� la momentul înregistr�rii declara�iilor vamale s-au înc�lcat prevederile art. 
101 alin. 2 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, potrivit c�reia 
cit�m :” (2) Punerea în liber� circula�ie atrage aplicarea m�surilor de politic� 
comercial� �i îndeplinirea formalit��ilor vamale prev�zute pentru importul m�rfurilor, 
precum �i încasarea oric�ror drepturi legal datorate.” 
 Astfel, pe cale de consecin�� s-a n�scut o datorie vamal� potrivit prevederilor 
art. 223 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cit�m: 
 ”(1) Datoria vamal� la import ia na�tere prin: 
 a) punerea în libera circula�ie a m�rfurilor supuse drepturilor de import; 
 b) plasarea unor astfel de m�rfuri sub regimul de admitere temporar� cu 
exonerare par�ial� de drepturi de import. 
 (2) Datoria vamal� se na�te în momentul accept�rii declara�iei vamale în 
cauz�. 
 (3) Debitorul este declarantul. În situa�ia unei reprezent�ri indirecte, persoana 
pe seama c�reia se face declara�ia vamal� este, de asemenea, debitor. Când se 
întocme�te o declara�ie vamal� pentru unul din regimurile men�ionate la alin. (1), pe 
baza unor date care au ca efect faptul c� toate sau o parte a drepturilor legal 
datorate nu au fost încasate, persoanele care au furnizat informa�iile necesare la 
întocmirea declara�iei �i care �tiau sau care ar fi trebuit s� �tie c� aceste informa�ii 
erau false sunt, de asemenea, debitori.” 
 Datoria vamal� se stinge prin plat� potrivit prevederilor art. 256 alin. 1 lit. a din 
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cit�m: “(1) F�r� a înl�tura 
aplicarea dispozi�iilor în vigoare cu privire la împlinirea termenului de prescrip�ie 
extinctiv� �i la imposibilitatea recuper�rii datoriei vamale în cazul constat�rii pe cale 
judec�toreasc� a insolvabilit��ii debitorului, datoria vamal� se stinge prin: 
 a) plata cuantumului drepturilor;” 
 Având în vedere prevederile legale de mai sus, precum �i prevederile art. 175 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal organele de control vamal în mod 
întemeiat au calculat accizele aferente drepturilor vamale de import, �i respectiv 
major�ri de întârziere aferente acestora potrivit O.G. nr. 92/2003R privind Codul de 
precedur� fiscal�. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 

art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�  
 

D E C I D E : 
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 Respinge contesta�ia formulat� de SC X SRL, cu sediul în loc. --, nr. --, jud. 
Covasna, prin care se atac� Decizia de regularizare nr. --/2009 emis� în baza 
Procesului verbal de control nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de Direc�ia 
Regional� Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bra�ov, ca neîntemeiat�. 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


