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DECIZIA NR. 67 

din 02.06.2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ....S.R.L. din localitatea ...., jude�ul ...., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....  
sub nr. ....din 13.05.2010 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... a fost 

sesizat� de Direc�ia general� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�, prin adresa nr. ..../10.05.2010, înregistrat� 
sub nr. ....din 13.05.2010, cu privire la reluarea solu�ion�rii contesta�iei 
formulat� de S.C. ....S.R.L. din localitatea ...., jude�ul ...., împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ....14.02.2008, emis� de organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... 

Prin Decizia nr.... din 15.05.2008, Direc�ia general� de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� a suspendat solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. ....S.R.L. 
împotriva Deciziei de impunere nr. ....14.02.2008 emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  
...., pân� la pronun�area unei solu�ii irevocabile de c�tre instan�a judec�toreasc� 
privind contesta�ia depus� de societate la Decizia nr. ....2007 emis� de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor 
de produse supuse accizelor armonizate, dezlegarea pricinii atârnând de 
existen�a sau inexisten�a unui drept ce f�cea obiectul acelei judec��i. 

Prin adresa nr. ....din 22.03.2010, Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului .... transmite c� 
motivul pentru care s-a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei a încetat definitiv 
�i irevocabil, respectiv pentru contesta�ia la Decizia nr. ....2007, emis� de 
Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor 
de produse supuse accizelor armonizate, s-a dat o solu�ie definitiv� �i 
irevocabil�.  

Prin Sentin�a nr....din 15.05.2009, r�mas� definitiv� �i 
irevocabil� prin nerecurare, în Dosarul nr. ....2008, Curtea de Apel .... a dispus 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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respingerea ca nefondat� a ac�iunii formulate de S.C. ....S.R.L. împotriva 
Deciziei nr. ....09.10.2007 emis� de Ministerul Economiei �i Finan�elor – 
Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor 
armonizate ...., de respingere a contesta�iei formulate de societate împotriva 
Deciziei nr. ....24.08.2007, prin care s-a dispus revocarea autoriza�iei de 
antrepozit fiscal de�inut� de societatea reclamant�. 

Direc�ia general� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, prin adresa nr. ..../10.05.2010, 
înregistrat� sub nr. ....din 13.05.2010, ne comunic� urm�toarele: 

„Prin Ordonan�a de urgen�� nr. 39/2010, publicat� în Monitorul 
Oficial al României nr. 278/28.04.2010, a fost modificat� �i completat� 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 

Potrivit prevederilor pct. 26 al art. I din aceast� ordonan��, art. 
209 alin. 1 a fost modificat în sensul c� structurile specializate de solu�ionare a 
contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau 
a municipiului .... sunt competente s� solu�ioneze contesta�iile având ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora precum �i 
m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei. 

Potrivit art. III din aceea�i ordonan��, dispozi�iile de mai sus 
intr� în vigoare de la data public�rii. 

Totodat�, art. II din O.U.G. nr. 39/2010 precizeaz� c� 
dispozi�iile art. I pct. 26 se aplic� �i contesta�iilor aflate în curs de solu�ionare 
la data intr�rii în vigoare a acestei ordonan�e. 

Astfel, v� transmitem, anexat prezentei, contesta�ia formulat� de 
S.C. ....S.R.L. împotriva Deciziei de impunere ....14.02.2008 emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...., având ca obiect suma total� de 
....lei.” 

S.C. ....S.R.L., din localitatea ....,  str. ...., jude�ul ...., contest� 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr....din 14.02.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. 
....din 14.02.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data 
de 13.02.2008, nr. ....din 14.02.2008, privind suma de ....lei, reprezentând: 
                       - .... lei accize; 
                       -    .... lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 
214 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului .... este învestit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

 
I. S.C. ....S.R.L., prin contesta�ia formulat�, precizeaz� c� 

este de�in�toarea autoriza�iei de antrepozit fiscal nr. ..../30.01.2004, fiind 
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autorizat� în vederea producerii, transform�rii �i depozit�rii de produse 
accizabile, respectiv alcool. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� prin Decizia nr..../22.06.2007, 
Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor 
de produse supuse accizelor armonizate a stabilit în mod nelegal c� societatea 
are obliga�ia s� depun� o garan�ie de ....euro, f�r� a acorda reducerea de 50% 
care se cuvenea societ��ii potrivit alin. 8 indice 3 lit. a) al punctului 20 Titlul VII 
– Accize din Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004.  

Societatea precizeaz� c� la data de 27.08.2007 organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
.... – Activitatea de inspec�ie fiscal� au constatat în mod netemeinic c� 
societatea nu s-a conformat obliga�iei legale de constituire a garan�iei legale.  

În baza acestor constat�ri, Ministerul Economiei �i Finan�elor – 
Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate 
a dispus prin Decizia nr. ....24.08.2007 revocarea autoriza�iei de antrepozit fiscal 
a societ��ii.  

Contestatoarea precizeaz� c� a contestat pe cale administrativ� 
Decizia nr. ....24.08.2007, dar a fost respins� prin Decizia nr. ....09.10.2007, 
motiv pentru care a introdus ac�iune în instan�� împotriva Deciziei nr. 
....09.10.2007, cauza f�când obiectul Dosarului nr. ....2008, aflat pe rolul Cur�ii 
de Apel .... – Sec�ia comercial� de contencios administrativ �i fiscal. 

Prin Încheierea de �edin�� din data de 13.02.2008, pronun�at� în 
dosarul mai sus men�ionat, Curtea de Apel .... a dispus admiterea cererii de 
suspendare a efectelor Deciziei nr. ....24.08.2007 �i Deciziei nr. ....09.10.2007 
„pân� la solu�ionarea pe cale judec�toreasc� a contesta�iei”. 

Fa�� de cele prezentate, societatea sus�ine c� în condi�iile în care 
instan�a de judecat� a dispus la data de 13.02.2008 suspendarea efectelor 
deciziei de revocare a autoriza�iei de antrepozit fiscal, în mod nelegal organele 
de inspec�ie fiscal� au stabilit prin Decizia de impunere nr. ....14.02.2008 accize 
de plat�. 

Întrucât efectele deciziei prin care s-a dispus suspendarea 
autoriza�iei de antrepozit fiscal a societ��ii au fost suspendate, societatea 
consider� c� autoriza�ia de antrepozit fiscal este valabil� pân� la data când 
instan�a va dispune în mod irevocabil cu privire la contesta�ia formulat� de 
societate împotriva Deciziei nr. ....24.08.2007. 

De asemenea, societatea consider� c� cele constatate de organele 
de inspec�ie fiscal� privind exigibilitatea accizelor sunt nelegale atâta timp cât 
efectele Deciziei nr. ....2408.2007 prin care s-a dispus revocarea autoriza�iei de 
antrepozit fiscal au fost suspendate. 

Totodat�, societatea sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au 
dispus în mod nelegal obligarea societ��ii la plata accizelor în condi�iile în care 
a solicitat anterior, în temeiul art. 185 alin. 1 din Codul fiscal, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare, �i pct. 12 indice 1 alin. 9, aprobarea vânz�rii cantit��ilor 
de alcool de�inute în stoc c�tre un alt antrepozit fiscal, în regim suspensiv de la 
plata accizelor.  

Societatea precizeaz� c�, prin cererea înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. ..../24.01.2008, a solicitat 
acordul �i supravegherea fiscal� pentru valorificarea produselor existente în stoc 
la antrepozitul fiscal al societ��ii ....S.R.L. �i c� pân� la data întocmirii 
contesta�iei nu a primit niciun r�spuns. 

Contestatoarea solicit� a se constata c� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului .... trebuia s� aprobe vânzarea produselor aflate în 
stoc c�tre un alt antrepozit fiscal, în regim suspensiv de la plata accizelor �i c� 
în aceste condi�ii nu mai putea fi obligat� la plata accizelor pentru stocul de 
marf� de�inut. 

Societatea mai sus�ine c� modul de calcul al accizelor stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� este eronat, întrucât nu s-a avut în vedere 
concentra�ia alcoolic� a produselor existente în stoc. 

Astfel, accizele au fost stabilite prin estimare, potrivit 
prevederilor art. 67 alin. 1 din Codul de procedur� fiscal�, de�i pentru produsele 
aflate în stoc se putea stabili concentra�ia alcoolic�. 

Totodat�, societatea consider� c� simplu fapt c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu au dorit s� se deplaseze pentru verificarea concentra�iei 
alcoolice la sediul societ��ii nu poate constitui un motiv obiectiv pentru care nu 
se poate stabili în sistem real baza de impunere. 

Societatea solicit� admiterea contesta�iei �i anularea Deciziei de 
impunere nr. ....14.02.2008. 

 
II. Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr....din 14.02.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  .... sub nr. ....din 14.02.2008, ce 
are la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 13.02.2008, nr. 
....din 14.02.2008, a fost emis� în urma adresei nr. ....07.01.2008 a Direc�iei 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .... �i a adresei nr. ....14.01.2008 a 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului .... – Activitatea metodologie 
�i administrarea veniturilor statului, în vederea stabilirii cuantumului accizelor 
devenite exigibile pentru alcoolul etilic aflat în stoc la data comunic�rii deciziei 
de revocare a autoriza�iei de antrepozit fiscal. 

Verificarea a avut ca obiect calculul accizei aferent� alcoolului 
etilic aflat în stoc la data de 30.07.2007 în urma opririi activit��ii de produc�ie, 
acciz� devenit� exigibil� în luna octombrie 2007, conform prevederilor art. 192 
alin. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
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Acciza s-a calculat pe baza listei de inventar anexat� la adresa nr. 
....07.01.2008, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
..... 

Organele de control au constatat c� prin Decizia nr. 
....24.08.2007, emis� de Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru 
autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor armonizate, s-a revocat 
autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. ....30.01.2004 emis� antrepozitarului autorizat 
S.C. ....S.R.L., pentru nerespectarea prevederilor art. 183 lit. a din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborate cu prevederile pct. 20 alin. 5 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, respectiv pentru neconstituirea garan�iei men�ionate în Decizia 
nr..../22.06.2007, sub form� de numerar �i/sau garan�ii personale. 

Prin Decizia nr. ....09.10.2007, emis� de Ministerul Economiei �i 
Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse 
accizelor armonizate, s-a respins ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de S.C. 
....S.R.L. împotriva Deciziei nr. ....24.08.2007, prin care  s-a revocat autoriza�ia 
de antrepozit fiscal. 

În timpul controlului a fost prezentat� o cerere de chemare în 
judecat� depus� de S.C. ....S.R.L. la Curtea de Apel .... – Sec�ia comercial� �i de 
contencios administrativ �i fiscal în data de 24.01.2008, prin care se solicit� 
anularea Deciziei nr. ....09.10.2007 �i implicit a Deciziei nr. ....24.08.2007, 
emise de Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea 
opera�iunilor de produse supuse accizelor armonizate, �i admiterea cererii de 
suspendare a execut�rii actelor administrative �i fiscale pân� la solu�ionarea 
definitiv� �i irevocabil� a ac�iunii.  

Organele de inspec�ie fiscal�, prin adresa nr. ....30.01.2008,  au 
solicitat punctul de vedere al serviciului juridic din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ...., referitor la „posibilitatea calculului accizelor 
aferente pentru alcoolul etilic (rafinat �i tehnic) aflat în stoc în urma Deciziei 
nr....din 09.10.2007, emis� de M.E.F. – Comisia pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.” 

Prin adresa nr..../30.01.2008, serviciul juridic a men�ionat c� 
„suspendarea efectelor juridice ale deciziei de suspendare, revocare sau 
anulare a autoriza�iei de antrepozit fiscal are loc doar pe perioada solu�ion�rii 
contesta�iei în procedura administrativ� desf��urat� în fa�a Comisiei pentru 
autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul 
M.E.F.. 

Dup� solu�ionarea contesta�iei în procedur� administrativ�, 
efectele juridice ale deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autoriza�iei 
de antrepozit fiscal se produc întrucât suspendarea prev�zut� de art. 185 alin. 
(8) din Legea nr. 571/2003 a încetat.” 
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Ca urmare a celor de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în urma Deciziei nr. ....09.10.2007, emis� de Ministerul Economiei 
�i Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse 
accizelor armonizate, societatea datoreaz� accize aferente alcoolului etilic aflat 
în stoc, acciza devenind exigibil� în luna octombrie 2007, conform prevederilor 
art. 192 alin. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
potrivit art. 193 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal „termenul 
de plat� a accizelor este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în 
care acciza devine exigibil�.” 

Conform listei de inventariere anexat� la adresa nr. 
....07.07.2008, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
...., S.C. ....S.R.L. înregistra la data de 30.07.2007 urm�toarele stocuri de 
produse finite: 

- alcool rafinat ....litri; 
- alcool brut     .... litri; 
- alcool tehnic   .... litri. 
Întrucât societatea nu a prezentat organelor de inspec�ie 

informa�ii cu privire la concentra�ia alcoolic� a stocului existent la data de 
30.07.2007, acestea au determinat accizele prin estimare, conform prevederilor 
art. 66 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, luându-se în calcul urm�toarele concentra�ii 
alcoolice: 

-  96,0%, concentra�ia alcoolic� pentru alcoolul rafinat (art. 232 
alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal); 

-  80,0%, concentra�ia alcoolic� pentru alcoolul tehnic (conform 
rapoartelor de fabrica�ie emise de S.C. ....S.R.L., aflate la dosarul fiscal de la 
Administra�ia Finan�elor Publice  ....). 

Pentru calculul accizelor s-a utilizat cursul de schimb valutar 
comunicat de Banca Na�ional� a României pentru prima zi lucr�toare a lunii 
octombrie din anul precedent, conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, respectiv 3,5334 lei/euro. 

Conform pct. 1 alin. 2 lit. c din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 162 �i art. 192 alin. 7 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea datoreaz� pentru alcoolul etilic rafinat o acciz� în sum� de .... lei, iar 
pentru alcoolul etilic tehnic o acciz� în sum� de .... lei. 

Pentru neachitarea în termenul legal a accizei aferent� alcoolului 
etilic rafinat, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de .... lei, iar pentru neachitarea în termenul legal a accizei aferent� 
alcoolului etilic tehnic organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de .... lei. 
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III.  Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 

fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 

 
Referitor la suma contestat� de ....lei, reprezentând .... lei 

accize �i .... lei major�ri de întârziere aferente accizelor, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� contestatoarea datoreaz� accize pentru produsele 
alcoolice aflate în stoc la data de 30.07.2007, în condi�iile în care ac�iunea 
introdus� de societate împotriva Deciziei nr. ....24.08.2007 de revocare a 
autoriza�iei de antrepozit fiscal, a fost respins� de instan�a judec�toreasc� 
definitiv �i irevocabil. 

 
În fapt, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr....din 14.02.2008, întocmit� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....din 14.02.2008, a fost emis� de 
organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  .... în vederea stabilirii 
cuantumului accizelor devenite exigibile pentru alcoolul aflat în stocul 
antrepozitarului S.C. ....S.R.L. la data de 30.07.2007, ca urmare a revoc�rii prin 
Decizia nr. ....24.08.2007, emis� de Ministerul Economiei �i Finan�elor – 
Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor 
armonizate, a autoriza�iei de antrepozit fiscal nr. ....30.01.2004, emis� 
antrepozitarului autorizat S.C. ....S.R.L., precum �i ca urmare a respingerii prin 
Decizia nr. ....09.10.2007, emis� de Ministerul Economiei �i Finan�elor – 
Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor 
armonizate, ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. ....S.R.L. împotriva 
Deciziei nr. ....24.08.2007. 

Având în vedere prevederile art. 192 alin. 7 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precum �i Decizia nr. ....09.10.2007, emis� de Ministerul Economiei �i 
Finan�elor – Comisia pentru autorizarea opera�iunilor de produse supuse 
accizelor armonizate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru 
produsele accizabile depozitate în antrepozitul fiscal al societ��ii ....S.R.L. la 
data de 30.07.2007, acciza a devenit exigibil� în luna octombrie 2007. 

Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea datoreaz� pentru alcoolul etilic rafinat o acciz� în sum� de .... lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .... lei, iar pentru alcoolul etilic tehnic 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea datoreaz� accize în sum� 
de .... lei �i major�ri de întârziere în sum� de .... lei. 
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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�.” 
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 revoc�rii sau anul�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal emis� 
antrepozitarului autorizat. 

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. ....24.08.2008, Ministerul Economiei �i Finan�elor – Comisia pentru 
autorizarea opera�iunilor de produse supuse accizelor armonizate a revocat 
autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. ....30.01.2004, emis� antrepozitarului 
autorizat S.C. ....S.R.L. pentru neconstituirea garan�iei men�ionate în Decizia 
nr..../22.06.2007, sub form� de numerar �i/sau garan�ii personale. 

Totodat�, se re�ine c� Decizia nr. ....24.08.2008, 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 
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antrepozit fiscal nr. ....30.01.2004, emis� antrepozitarului autorizat S.C. 
....S.R.L., a fost contestat� de contribuabil. 

Prin Decizia nr. ....2007, 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. ....S.R.L. 
împotriva Deciziei nr. ....24.08.2007, prin care s-a revocat autoriza�ia de 
antrepozit fiscal. 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, societatea a 
formulat contesta�ie în instan�� �i a solicitat anularea Deciziei nr. ....09.10.2007, 
prin care s-a respins contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr. ....24.08.2007 
de revocare a autoriza�iei de antrepozit fiscal de�inut� de societatea reclamant�, 
�i anularea Deciziei nr. ....24.08.2007. 

Deoarece în motivarea ac�iunii reclamanta a precizat c� a contestat 
cuantumul garan�iei stabilite de pârât prin Decizia nr..../22.06.2007, în Dosarul 
nr. ..../2008 al Cur�ii de Apel .... – Sec�ia comercial�, contencios administrativ �i 
fiscal, instan�a a suspendat solu�ionarea cauzei pân� la solu�ionarea unei solu�ii 
definitive în acest dosar. 

În reluarea judec�rii, instan�a a constatat c� ac�iunea reclamantei 
pentru Decizia nr..../22.06.2007 privind stabilirea cuantumul garan�iei a fost 
anulat� ca netimbrat� prin Sentin�a nr. .....05.2005 a Cur�ii de Apel .... – Sec�ia 
comercial�, contencios administrativ �i fiscal, sentin�� ce a r�mas irevocabil� 
prin Decizia nr. ....11.02.2009 a Înaltei Cur�i de Casa�ia �i Justi�ie .... (de 
respingere ca tardiv formulat� a recursului reclamantei). 

Întrucât Decizia nr. ....2007, contestat�, vizeaz� Decizia nr. 
....2007, prin care societ��ii i-a fost revocat� autoriza�ia de antrepozit fiscal 
pentru nedepunerea garan�iei, garan�ie ce a fost stabilit� prin Decizia nr..../2007 
�i care a fost men�inut� prin respingerea ac�iunii reclamantei prin Sentin�a nr. 
....2008 a Cur�ii de Apel .... – Sec�ia comercial�, contencios administrativ �i 
fiscal, irevocabil� prin Decizia nr. ....2009 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie 
...., Curtea de Apel ...., prin Sentin�a nr. ....15.05.2009, a respins ca nefondat� 
ac�iunea formulat� de S.C. ....S.R.L.. 

Având în vedere c�, a�a dup� cum men�ioneaz� organele de 
inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ....din 22.03.2010, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice .... sub nr. .... din 23.03.2010 , Sentin�a nr. 
....15.05.2009 a Cur�ii de Apel .... a r�mas definitiv� �i irevocabil� prin 
nerecurate, aspect recunoscut �i de c�tre societatea contestatoare prin cererea de 
solicitare a relu�rii procedurii de solu�ionare a contesta�iei, înregistrat� la 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� sub nr. .... din 10.12.2009, rezult� c� 
Decizia nr. ....2007 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. ....30.01.2004 a 
antrepozitarului autorizat S.C. ....S.R.L. r�mâne valabil�. 
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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 ....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 produsele accizabile aflate în stoc la data de 30.07.2007, 
societatea datoreaz� pentru alcoolul etilic rafinat accize în sum� de .... lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .... lei, iar pentru alcoolul etilic tehnic 
accize în sum� de .... lei �i major�ri de întârziere în sum� de .... 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� modul de calcul al 

accizelor stabilite de organele de inspec�ie fiscal� este eronat, întrucât nu s-a 
avut în vedere concentra�ia alcoolic� a produselor existente în stoc, din analiza 
documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c� accizele în sum� de .... lei, 
aferente alcoolului etilic rafinat, �i în sum� de .... lei, aferente alcoolului etilic 
tehnic, au fost stabilite de organele de control prin estimare, întrucât nu au fost 
furnizate informa�ii cu privire la concentra�ia alcoolic� a stocului existent la data 
de 30.07.2007. 

Astfel c�, organele de control au procedat la determinarea 
accizelor prin estimare, conform prevederilor art. 67 alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul fiscal, luându-se în considerare 
urm�toarele concentra�ii alcoolice: 

- de 96,0% pentru alcoolul rafinat, având în vedere prevederile 
art. 232 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz� urm�toarele: „(5) Comercializarea în 
vrac �i utilizarea ca materie prim� a alcoolului etilic �i a distilatelor cu 
concentra�ia alcoolic� sub 96,0% în volum, pentru fabricarea b�uturilor 
alcoolice, este interzis�”; 

- de 80,0% pentru alcoolul tehnic, conform rapoartelor de 
fabrica�ie emise de S.C. ....S.R.L., aflate la dosarul fiscal.  

Pentru calculul accizelor s-a utilizat cursul de schimb de 3,5334 
lei/euro, comunicat de Banca Na�ional� a României pentru prima zi lucr�toare a 
lunii octombrie din anul precedent, conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde 
se stipuleaz� c�: „Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru 
autoturisme/autovehicule �i a impozitului la �i�eiul din produc�ia intern�, 
datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent 
euro pe unitatea de m�sur�, se determin� prin transformarea sumelor 
exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de 
Banca Na�ional� a României pentru prima zi lucr�toare a lunii octombrie 
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din anul precedent. Acest curs se utilizeaz� pe toat� durata anului 
urm�tor.” 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine faptul c�, 
potrivit listei de inventariere întocmit� la data de 30.07.2007, semnat� de 
comisia de inventariere �i de asociatul societ��ii �i care poart� amprenta 
�tampilei acesteia, S.C. ....S.R.L. înregistra la acea dat�, la gestiunea ...., 
urm�toarele stocuri de produse: 

- alcool rafinat ....litri; 
- alcool brut     .... litri; 
- alcool tehnic   .... litri. 
Din actul administrativ atacat, se re�ine c� organele de control au 

calculat accizele aferente stocului de alcool etilic rafinat �i alcool etilic tehnic 
conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, privitoare la aplicarea art. 162 
din Codul fiscal, dup� formula prev�zut� la punctul 1 alin (1) lit. c), respectiv: 

 
„A =  C   x K x R x Q 
        100 
     unde: 
    A = cuantumul accizei 
    C = concentra�ia alcoolic� exprimat� în procente de volum 
    K = acciza specific�, în func�ie de capacitatea de produc�ie anual�, prev�zut� 
la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII - Accize din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
    R = cursul de schimb leu/euro 
    Q = cantitatea în hectolitri.” 

Conform prevederilor art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, „(1) 
Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prev�zut în anexa 
nr. 1 care face parte integrant� din prezentul titlu.” 

A�a dup� cum rezult� din anexa nr. 1, pozi�ia nr. 5, nivelul 
accizelor pentru alcoolul etilic pentru anul 2007 este echivalentul a 750,00/hl de 
alcool pur: 

 
 
„______________________________________________________________________________ 
|Nr. |    Denumirea produsului    |  U.M.  |Acciza*    |Acciza*    |Acciza*    | 
|    |  sau a grupei de produse   |        |(echivalent|(echivalent|(echivalent| 
|    |                            |        |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) | 
|    |                            |        |1 ianuarie | 1 iulie   |           | 
|    |                            |        |    2007   |   2007    |    2008   | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
| 0  |              1             |   2    |     3     |     4     |      5    | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
  5  | Alcool etilic              | hl de  |  750,00   |  750,00   |  750,00   | 
|    |                            | alcool |           |           |           | 
|    |                            | pur*2) |           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|” 

 

În baza elementelor men�ionate, organele de inspec�ie fiscal� au 
determinat accizele datorate bugetului de stat de societatea verificat�, pentru 
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cantitatea de ....litri alcool etilic rafinat �i pentru cantitatea de .... litri alcool 
tehnic, aflate în stoc la data de 30.07.2007, astfel: 

- accize pentru alcoolul etilic rafinat: 
A = (96 concentra�ia alcoolic� x 750 euro x 3,5334 lei/euro x 
....hl) x 100 = .... lei 
 
- accize pentru alcoolul etilic tehnic: 
A = (80 concentra�ia alcoolic� x 750 euro x 3,5334 lei/euro x 
....hl) x 100 = .... lei 
Fa�� de cele prezentate �i având în vedere c�, atât în timpul 

controlului, cât �i la dosarul contesta�iei, societatea nu depune documente care 
s� infirme constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, respectiv c� produsele 
existente în stoc au avut o alt� concentra�ie alcoolic� decât cea stabilit� în urma 
verific�rii, sus�inerea contestatoarei c� modul de calcul al accizelor stabilite 
suplimentar este eronat întrucât concentra�ia alcoolic� nu s-a stabilit corect, nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 

Conform prevederilor art. 65 alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, „(1) Contribuabilul are sarcina de a 
dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror 
cereri adresate organului fiscal.” 

 
Fa�� de cele re�inute mai sus �i având în vedere prevederile art. 

192 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se re�ine c� în mod 
legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii verificate 
obliga�ia de plat� a sumei de .... lei, reprezentând accize, motiv pentru care se 
va respinge contesta�ia formulat�, ca neîntemeiat�. 

 
Conform actului administrativ atacat, pentru neplata în termen a 

accizelor stabilite suplimentar, în sum� de .... lei, s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de .... lei. 

Deoarece în sarcina contestatoarei au fost re�inute accizele în 
sum� de .... 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 .... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .... lei, aferente accizelor în 
sum� de .... 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 .... lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de .... lei. 
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Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 162 �i 192 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pentru 
perioada verificat�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

D E C I D E : 
 
- Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

....S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr....din 14.02.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  .... sub nr. ....din 14.02.2008, privind suma de 
....lei, reprezentând: 
                       - .... lei accize; 
                       -    .... lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel ...., în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform prevederilor legale. 
 
 
 
 
 


