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DECIZIA NR. 355  /  2013 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de 

S.C. .X S.A., înregistrată la Direcţia Generală de Solutionare 
a Contestaţiilor  - Agenţia Natională de Administrare Fiscală 

sub nr.907073/26.06.2013 
 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Judeţeană pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale .X. prin adresa nr..X./2013 înregistrată la Direcţia 
Generală de Soluţionare a Contestaţiilor - Agenţia Natională de Administrare 
Fiscală sub nr.907073/26.06.2013 asupra contestaţiei formulată de S.C. .X. 
S.A., cu sediul social în loc. .X., str. .X., nr..X., judeţul .X.,  având cod de 
înregistrare fiscală RO .X. şi număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
comerţului .X./2002.  

 
 S.C. .X. S.A. contestă Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..X./2013 corectată emisă 
în baza Raportului de inspecţie fiscală nr..X./2013 corectat, comunicate 
societăţii cu adresa nr..X./.2013 de organele vamale din cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. pentru suma totală de .X. lei 
reprezentând: 

-accize pentru energia electrică în sumă de .X. lei; 
-majorări de întârziere aferente accizelor .X. lei; 
-penalităţi de întârziere aferente accizelor .X. lei. 
 
Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de data la care a 
fost comunicată societăţii Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..X., respectiv .X./2013, aşa 
cum rezultă din adresa Companiei Naţionale Poşta Română S.A. nr..X./2013 
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aflată în copie la dosarul cauzei şi de data depunerii contestaţiei la organul 
vamal respectiv 05.06.2013, aşa cum reiese din ştampila Registraturii Direcţiei 
Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X., aplicată pe contestaţia aflată 
în original la dosarul cauzei. 

 
Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, art.206, 

art.207 alin.(1) şi 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 depunerii contestaţiei societatea regăsindu-se în anexa nr.1 
la pozitia 362 din Anexa 1 la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.1823 din 26 noiembrie 2012 pentru modificarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2730/2010 
privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, Direcţia 
generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală este legal investită să se pronunţe asupra contestaţiei 
formulată de către S.C.X. S.A.   

 
 
I. S.C. .X. S.A.  contestă Decizia de impunere privind obligaţiile 

fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..X./2013 
corectată emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr..X./2013 corectat 
şi comunicate societăţii cu adresa nr..X./2013 de organele vamale din 
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X., 
precizând următoarele: 

 
Contestatoarea precizează că Decizia de impunere privind obligaţiile 

fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr..X./2013 şi Raportul 
de inspecţie fiscală nr..X./2013, act administrativ corectat, au fost comunicate 
acesteia cu adresa nr..X./2013, înregistrată la societate sub nr..X./2013, acte 
care au fost modificate prin detalierea tipului de accize, respectiv prin înlocuirea 
obligaţiei fiscale cu titlu de ˝accize˝ cu ˝accize pentru energia electrică˝.   

Totodată, societatea susţine că actele administrativ fiscale, respectiv 
raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere sunt nule întrucât au fost 
modificate faţă de cele două acte administrative care poartă acelaşi număr şi 
aceeaşi dată şi care au fost comunicate anterior, la data de 15.03.2013, fără a 
se indica un temei de drept şi o situaţie de fapt. 

Societatea consideră că actele administrativ fiscale, respectiv 
raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere au fost emise cu 
nerespectarea prevederilor art.43 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, prin faptul că nu conţin datele de identificare ale contribuabilului şi 
date privind reprezentantul legal al societăţii. 

Totodată, contestatoarea precizează că emiterea raportului de 
inspecţie fiscală şi deciziei de impunere pe motivul existenţei unei erori în baza 
referatului privind îndreptarea erorilor materiale care a fost înregistrat la Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. sub nr. .X./2013, este 
nelegală având în vedere faptul că art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare precizează că erorile materiale nu pot privi fondul actului, respectiv 
existenţa sau inexistenţa obligaţiilor fiscale suplimentare. 

Mai mult decât atât, societatea consideră că la baza emiterii unui 
raport de inspecţie fiscală, chiar şi în această variantă corectată, trebuie să stea 
verificarea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, respectiv inspecţie fiscală care se 
finalizează cu emiterea unui nou act administrativ fiscal, aşa cum a fost 
inspecţia realizată în anul 2010 la finalul căreia a fost emisă Decizia de 
impunere nr. .X./2010 prin care au fost stabilite în sarcina societăţii suma de .X. 
lei reprezentând accize şi suma de .X. lei reprezentând majorări de întârziere 
aferente accizelor. 

De asemenea, contestatoarea menţionează că cele două acte, 
respectiv raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere emise în 2010 nu 
au menţionat că există şi obligaţia de a achita penalităţi de întârziere, or în 
această situaţie nu se mai poate constata acest lucru fără a avea la bază o 
inspecţie fiscală. 

De asemenea, contestatoarea precizează că prin Raportul de 
inspecţie fiscală nr. .X./2013  corectat  organele vamale au preluat toate 
aspectele constatate cu ocazia inspecţiei fiscale realizate în perioada 
19.10.2010-13.12.2010, dar au fost inserate şi elemente noi stabilind 
suplimentar obligaţia de plată în sumă de .X. lei reprezentând penalităţi de 
întârziere aferente accizelor calculate pentru perioada 01.01.2007-31.07.2007, 
cu toate că în mod greşit a fost menţionată ca perioadă pentru care au fost 
calculate 01.07.2010-05.03.2013.  

Societatea consideră că dreptul organelor vamale de a calcula 
penalităţi de întârziere în sumă de .X. lei pentru perioada 01.01.2007-
31.07.2007 este prescris, acest drept putând fi exercitat doar cu ocazia 
controlului realizat în perioada 19.10.2010-13.12.2010. 

Mai mult decât atât, societatea precizează că sumele stabilite prin 
Decizia de impunere nr. .X./2010 au fost achitate cu ordinul de plată nr. 
.X./2010, fapt pentru care în mod nelegal organele vamale au cuprins în Decizia 
de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală nr. .X./2013 corectată şi în Raportul de inspecţie fiscală nr. 
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.X./2013  corectat  suma de .X. lei reprezentând accize şi suma de .X. lei 
reprezentând majorări de întârziere aferente accizelor. 

În consecinţă, contestatoarea solicită admiterea contestaţiei 
formulate împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 corectată emisă în baza 
Raportului de inspecţie fiscală nr. .X./2013 corectat comunicate societăţii cu 
adresa nr. .X./2013 de către organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţene 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X.. 

 
 
II.Organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize 

şi Operaţiuni Vamale .X. au intocmit Raportul de inspecţie fiscală  nr. 
.X./2013, act administrativ corectat, în baza căruia au emis Decizia de 
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr..X./2013 corectată urmare adresei Direcţiei Generale .X. nr. .X./2013 
prin care se solicită corectarea celor două acte administrative prin detalierea 
tipului de acciză înscris în decizie.  

Urmare adresei menţionate anterior organele vamale au corectat 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală nr. .X./2013 prin detalierea tipului de accize de la răndul 1 
coloana 1 ˝Denumire impozit, taxă sau contribuţie/Obligaţii fiscale accesorii˝ 
prin înlocuirea obligaţiei fiscale reprezentând ˝Accize˝ cu ˝Accize pentru energie 
electrică˝. 

 Organele vamale au comunicat contestatoarei Raportul de inspecţie 
fiscală nr. .X./2013 corectat şi Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 corectată cu 
adresa nr. .X./2013, înregistrată la societate în data de 24.05.2013. 

Organele vamale precizează că procedura de efectuare a corecţiei 
erorilor materiale din actele administrative fiscale s-a realizat cu respectarea 
prevederilor art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
coroborat cu prevederile pct.47.2- 47.4 din Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Organele vamale precizează că obligaţiile fiscale au rezultat urmare 
a faptului că societatea a accizat în perioada 01.01.2007-31.07.2007 
electricitatea utilizată de către autorităţile guvernamentale şi locale şi alte 
instituţii publice la nivelul accizei corespunzătoare electricităţii utilizate în scop 
comercial, fapt pentru care au procedat la recalcularea accizei utilizând nivelul 
de acciză pentru electricitatea utilizată în scop necomercial.  
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Prin actul administrativ corectat, respectiv Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. 
.X./2013 comunicată societăţii cu adresa nr. .X./2013, aceasta are acelaşi 
număr ca şi actul administrativ fiscal emis iniţial, având doar data diferită, 
organele vamale au menţinut aceleaşi sume stabilite iniţial respectiv suma de 
.X. lei reprezentând accize pentru energia electrică şi suma de .X. lei 
reprezentând majorări de întârziere aferente accizelor, dar au calculat 
suplimentar şi penalităţi de întârziere aferente accizelor în sumă de.X. lei.  

 
 
III. Având în vedere susţinerile contestatoarei şi documentele 

invocate de aceasta, constatările organelor vamale şi actele normative 
invocate de contestatoare şi de organele vamale, se reţin următoarele: 
  

Referitor la suma totală de .X. lei din care .X. lei reprezintă 
accize pentru energia electrică, suma de .X. lei reprezintă majorări de 
întârziere aferente accizelor şi suma de .X. lei reprezintă penalităţi de 
întârziere aferente accizelor, cauza supusă soluţionării o reprezintă 
legalitatea emiterii Raportului de inspecţie fiscală nr..X./2013 corectat şi 
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală nr..X./2013 corectată, acte administrative care 
au fost comunicate societăţii cu adresa nr..X.2013, în condiţiile în care 
motivele invocate ca temei al corectării nu întrunesc în totalitate 
elementele specifice unor erori materiale. 

 
                  În fapt, organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize 
şi Operaţiuni Vamale .X. au efectuat în perioada 19.10.2010-13.12.2010 la S.C. 
.X. S.A. o inspecţie fiscală parţială care a avut ca obiect verificarea accizelor 
pentru perioada 01.01.2006-30.09.2010. 
  Urmare inspecţiei fiscale efectuate organele vamale au întocmit 
Raportul de inspecţie fiscală nr. .X./2010 în baza căruia au emis Decizia de 
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. .X./2010 prin care au stabilit pentru perioada 01.01.2007-31.01.2007 
obligaţii suplimentare de plată reprezentând accize în sumă de .X. lei şi au 
calculat pentru perioada 25.02.2007-13.12.2010 majorări de întârziere aferente 
accizelor în sumă de .X. lei.  

 Ulterior, organele vamale au întocmit actul administrativ fiscal de 
indreptare a erorilor materiale, respectiv Decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013, întemeiat 
pe prevederile art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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coroborat cu prevederile pct.47.2 - 47.4 din Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
  Actul administrativ corectat, respectiv Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013, 
are acelaşi număr ca şi actul administrativ fiscal emis iniţial, având doar data 
emiterii diferită şi păstrează aceleaşi sume stabilite iniţial respectiv suma de .X. 
lei reprezentând accize şi suma de .X. lei reprezentând majorări de întârziere 
aferente accizelor. 
  Totodată, organele vamale au constatat că în actul administrativ 
fiscal iniţial nu au fost incluse penalităţile de întârziere motiv pentru care prin 
noul act administativ fiscal au suplimentat obligaţiile fiscale stabilite iniţial cu 
suma de .X. lei reprezentand penalitaţi aferente accizelor. 
   Actele administrative corectate au fost comunicate societăţii în data 
de 15.03.2013 şi aceasta a formulat contestaţie împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală 
nr..X./2013 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. .X./2013 de 
organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X. care a fost înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. .X./2013 şi soluţionată prin Decizia nr. .X./2013 prin care 
actul administrativ fiscal contestat, respectiv decizia de impunere corectată şi 
comunicată contestatoarei în data de 15.03.2013, a fost anulat. 
  Prin adresa nr. .X./2013 organele fiscale din cadrul Direcţiei 
Generale .X. au restituit Raportul de inspecţie fiscală nr. .X./2013 şi Decizia de 
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. .X./2013 în  vederea corectării, respectiv a detalierii tipului de acciza 
înscris în decizie. 

Urmare adresei  anterior menţionate organele vamale au corectat 
Raportul de inspecţie fiscală nr. .X./2013 şi Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 
înscriind la rubrica ˝Denumire impozit, taxă sau contribuţie/Obligaţii fiscale 
accesorii˝ la randul 1 coloana 1 ˝Accize pentru energie electrică˝ în loc de 
˝Accize˝, acte administrative care au fost comunicate societăţii cu adresa nr. 
.X./2013.   
   
  În drept, sunt incidente prevederile art.48 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează că: 

˝ART. 48 
Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale 
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(1) Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul 
actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică actelor administrative fiscale 
pentru care s-au exercitat căile de atac prevăzute de lege, iar soluţia este 
definitivă. 

(3) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se înţelege 
orice greşeli de redactare, omisiuni sau menţiuni greşite din actele 
administrative fiscale, cu excepţia acelora care atrag nulitatea actului 
administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ 
fiscal. 

(4) În cazul în care după comunicarea actului administrativ fiscal 
organul fiscal constată, din oficiu, că există erori materiale în cuprinsul său, 
acesta comunică contribuabilului un act de îndreptare a erorii materiale.˝ 

coroborat cu prevederile pct.47.1 - 47.4 din Hotărârea Guvernului 
nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care 
stipulează: 

˝Norme metodologice: 
47.1. Erorile materiale reprezintă greşelile sau omisiunile cu privire 

la numele, calitatea şi susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele de 
calcul ori altele asemenea. Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv 
existenţa sau inexistenţa obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ 
fiscal. 

47.2. Dacă îndreptarea erorii materiale se face prin adăugări sau 
ştersături operate în cuprinsul actului administrativ fiscal, acestea vor fi semnate 
şi ştampilate de organul fiscal, în caz contrar nefiind luate în considerare. 
Îndreptarea erorii materiale va fi operată pe toate exemplarele originale ale 
actului administrativ fiscal. 

47.3. După efectuarea îndreptării erorii materiale, organul fiscal are 
obligaţia de a comunica contribuabilului sau oricărei alte persoane interesate, 
de îndată, operaţiunea efectuată. 

47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate 
efectua direct pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ 
fiscal care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.˝ 

Totodată, potrivit Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr.364/2008 pentru aprobarea Sistemului de proceduri 
pentru inspecţie fiscală, în ceea ce priveşte procedura de efectuare a corecţiilor 
erorilor materiale din actele administrative fiscale emise de organele de 
inspecţie fiscală, la cap.IV.8, pct.1.3 se prevede că îndreptarea erorilor 
materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art.48 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, şi ale pct.47.2-47.4 din Hotărârea 
Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

Din dispoziţiile legale enunţate anterior se reţine că organul fiscal 
poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din 
oficiu sau la cererea contribuabilului. De asemenea, se reţine că erorile 
materiale reprezintă greşelile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi 
susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul ori altele 
asemenea şi nu pot privi fondul actului, respectiv existenţa sau inexistenţa 
obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal, adică este prevăzut 
expres ca nefiind eroare materială, exact cazul incident speţei, unde organele 
vamale au stabilit existenţa unor obligaţii fiscale distinct prin încheierea deciziei 
de îndreptare a erorii materiale.  

Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că prin 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală nr. .X./2010 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. 
.X./2010 organele vamale au stabilit obligaţii suplimentare de plată în sumă 
totală de .X. lei din care accize în sumă de .X. lei şi majorări de întârziere 
aferente accizelor în sumă de .X. lei, iar ulterior organele vamale au întocmit un 
nou act administrativ fiscal corectat, respectiv Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. .X./2013, comunicată societăţii 
cu adresa nr. .X./2013, prin care au stabilit în sarcina societaţii accize pentru 
energia electrică şi majorări de întârziere aferente accizelor în acelaşi cuantum 
ca şi în actul administrativ fiscal iniţial, suplimentând obligaţiile de plată cu suma 
de .X. lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente accizelor. 

De asemenea, se reţine că prin actul administrativ fiscal corectat, 
respectiv Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./.2013 emisă în baza Raportului de inspecţie 
fiscală nr. .X./2013, comunicată societăţii cu adresa nr. .X./2013, rezultă că a 
fost îndreptată eroarea materială strecurată în actul administrativ fiscal prin 
omiterea detalierii tipului de accize în sensul că obligaţia fiscală principală 
reprezentând ˝Accize˝ a fost înlocuită cu ˝Accize pentru energie electrică˝, dar 
în plus faţă de actul administrativ fiscal pe care îl corectează au fost calculate 
penalităţi de întârziere aferente accizelor care prin Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2010 
nu erau calculate şi care nu reprezintă greşeli/omisiuni aşa cum sunt acestea 
definite prin  Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevăzute şi de 
Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
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de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. 

Referitor la cele precizate mai sus organul de soluţionare a 
contestaţiei reţine că, potrivit prevederilor legale în vigoare erorile materiale din 
actele administrative pot fi omisiuni de redactare aşa cum este cazul incident 
speţei în care organele vamale au omis detalierea tipului de accize, respectiv 
înscrierea în decizia de impunere a accizei pentru energie electrică, dar erorile 
materiale nu pot privi fondul actului, respectiv existenţa sau inexistenţa 
obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal, or, prin suplimentarea 
obligaţiilor fiscale prin actul administrativ corectat cu suma de .X. lei 
reprezentând penalităţi de întârziere aferente accizelor, nu ne aflăm într-o 
situaţie privind corectarea unor erori materiale în sensul prevederilor art.48 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor pct.47.1-
47.4 din Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 

De asemenea, se reţine că Decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 şi 
Raportul de inspecţie fiscală nr. .X./2013, comunicate societăţii cu adresa nr. 
.X./2013, nu conţin precizări referitoare la anularea actelor administrative fiscale 
emise iniţial cu acelaşi număr şi nici data emiterii efective a actelor 
administrative. 

Astfel, se reţine că operaţiunea considerată de organele vamale 
îndreptare de erori materiale se justifică doar în ceea ce priveşte detalierea 
obligaţiei bugetare ca ˝Accize pentru energie electrică˝ în conformitate 
prevederile  din ANEXA 11 cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de 
stat din Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Adminsitrare Fiscală 
nr.1950/2012, dar suplimentarea obligaţiilor fiscale prin calculul penalităţilor de 
întârziere nu respectă condiţiile prevăzute la art.48 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare coroborat cu prevederile pct.47.1-47.4 din Hotărârea 
Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în 
sensul că în conţinutul noului act administrativ corectat vor fi modificate numai 
datele sau sumele care conţin erori şi nu pot fi stabilite noi obligaţii fiscale de 
natura penalităţilor de întârziere, aşa cum au fost calculate în cazul de faţă. 

Pentru stabilirea penalităţilor de întârziere organele competente 
aveau posibilitatea emiterii unei decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
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cu respectarea prevederilor legale în materie de procedură şi de fond incidente 
în perioada verificată. 

 Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că în cauză este 
vorba despre o eroare materială doar în ceea ce priveşte detalierea obligatiei 
bugetare principale ca fiind ˝Accize pentru energie electrică˝, dar nu sunt 
întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru îndreptarea de erori materiale prin 
suplimentarea obligaţiilor de plată cu suma de .X. lei reprezentând penalităţi de 
întârziere aferente accizelor, se va anula în parte Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 
comunicată societăţii cu adresa nr. .X./2013 emisă de organele vamale din 
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. în ceea ce 
priveşte obligaţiile stabilite suplimentar faţă de Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2010 
şi va fi menţinută numai în ceea ce priveşte modificarea denumirii obligaţiei 
fiscale reprezentând accize prin specificarea tipului de accize ca fiind accize 
pentru energie electrică. 

 Organul de soluţionare subliniază că pentru obligaţiile cu titlu de 
accize pentru energia electrică în sumă de .X. lei şi majorări de întârziere 
aferente accizelor în sumă de .X. lei, titlul de creanţă este reprezentat de 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală nr. .X./2010 cu îndreptarea erorii materiale privind denumirea 
obligaţiei bugetare operată prin decizia de impunere contestată, iar în ceea ce 
priveşte obligaţia cu titlu de penalităţi de întârziere organele competente 
urmează să analizeze întrunirea condiţiilor de procedură şi de fond pentru 
calcularea acestora prin act separat. 

Pentru considerentele reţinute în cuprinsul prezentei decizii şi în 
baza prevederilor legale invocate, precum si temeiul art.210 alin.(1) şi art.216 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.12.2 din 
Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 450/2011, 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, se:  

     
DECIDE 

 
Anularea în parte a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2013 corectată emisă 
în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. .X./2013, comunicate societăţii cu 
adresa nr. .X./2013 de organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţene pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale .X. la S.C. .X. S.A. în ceea ce priveşte obligaţiile 
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stabilite suplimentar faţă de Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2010 şi menţinerea 
actului administrativ fiscal contestat numai în ceea ce priveşte modificarea 
denumirii obligaţiei fiscale reprezentând accize prin specificarea tipului de 
accize ca fiind accize pentru energie electrică, cu precizarea că titlu de creanţă 
pentru obligaţiile fiscale cu titlu de accize pentru energia electrică în sumă de 
.X. lei şi majorări de întârziere aferente accizelor în sumă de .X. lei este 
reprezentat de Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .X./2010 cu îndreptarea erorii materiale 
privind denumirea obligaţiei bugetare operată prin decizia de impunere 
contestată. 

În ceea ce priveşte obligaţia cu titlu de penalităţi de întârziere 
organele competente urmează să analizeze întrunirea condiţiilor de procedură 
şi de fond pentru calcularea acestora prin act separat. 
   Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .X. sau Tribunalul .X., 
în termen de 6 luni de la data comunicării, potrivit procedurii legale. 

 
DIRECTOR GENERAL, 
   


