
                   D E C I Z I E nr.  1254/420/08.05.2014                
privind contesta ia formulat de 

 
S.C. X S.A. 

                                înregistrat la D.G.F.P. Arad sub nr. ............/12.06.2012    

Direc ia General a Finan elor Publice a

 

jude ului Arad a fost 
sesizat de c tre Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad cu 
adresa nr. .............../07.06.2012, înregistrat la Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad sub nr. ........../12.06.2012 asupra contesta iei formulata 
de  

    S.C. X  S.A. 
cu sediul în Arad  

înregistrat la Direc ia Jude ean

 

pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad 
sub nr. ......../31.05.2012 i la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului 
Arad sub nr. ......../12.06.2012, a c rei solu ionare a fost suspendat conform 
Deciziei nr ../2012 a D.G.F.P a Jud. Arad, în considerarea dispozi iilor 
exprese ale art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , republicat

 

i v zând 
Sentin a civil nr. 5680 pronun at în edin a public din 10 septembrie 2013 de 
c tre Tribunalul Arad

 

în dosar nr. ....../108/2013, r mas definitiv

 

prin Decizia 
nr din 13 martie 2014 pronun at de Curtea de Apel Timi oara, Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare 
Contesta ii a procedat la analizarea dosarului contesta iei.  

Societatea comercial X S.A. a formulat contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere nr. J-AR .../27.04.2012 i a Raportului de Inspec ie fiscal nr. J-AR 
.../27.04.2012 emise de c tre Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni 
Vamale Arad 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal .   

 

Prin Decizia nr. ./31.08.2012 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei 
formulat de S.C. X S.A. cu sediul în Arad, . împotriva Deciziei de 
impunere nr. J-AR ./27.04.2012 emis de organele de inspec ie fiscal ale 
D.J.A.O.V Arad i a Raportului de inspec ie fiscala nr. J-AR /27.04.2012, 
pentru suma totala de xxxxxx lei reprezentând accize stabilite suplimentar de 
plata in suma de xxxxx lei cu dobânzile si penalit ile de întârziere aferente in 
suma de xxxxx lei aferente stabilite prin Decizia de impunere J-AR 
nr ./27.04.2012, pân la pronun area unei solu ii definitive i irevocabile în 
Dosarul nr ../59/2012, cauz aflat pe rolul Cur ii de Apel Timi oara, 
procedura administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea, în condi iile legii.

  

Având în vedere Sentin a civil nr. xxxxx din 10 septembrie 2013, 
pronun at de Tribunalul Arad Sec ia contencions administrativ i fiscal, în Dosar 



nr........./108/2013, r mas definitiva si executorie prin Decizia civil 
nr........./2014, pronun at de Curtea de Apel Timi oara prin care s-a anulat 
Decizia nr. ......../31.08.2012 i a fost obligat autoritatea fiscal s procedeze la 
solu ionarea pe fond a contestatiei, D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în 
solu ionare se va investi

 
cu solu ionarea contesta iei pentru suma totala de 

xxxxxx lei reprezentând accize stabilite suplimentar de plata in suma de xxxxxx 
lei cu dobânzile si penalit ile de întârziere aferente in suma de xxxxxxx lei 
aferente stabilite prin Decizia de impunere J-AR nr ./27.04.2012 i a Raportului 
de inspec ie fiscal J-AR /27.04.2012 încheiate de c tre organele de control din 
cadrul Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad. 

  

Referitor la cap tul de cerere privind Raportul de inspec ie fiscal J-
AR nr. ..../27.04.2012 încheiat de c tre organele  de control din cadrul 
Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad,

 

s-au re inut 
urm toarele:

 

In drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85            

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere         
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 

fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de 
impunere.        

(2) Pentru creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin 
Agentia Nationala de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finantelor 
publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere 
ca urmare a inspectiei fiscale.        

(3) Decizia de impunere se emite, daca este necesar, si în cazul în care nu s-
a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87 
         Forma si continutul deciziei de impunere          

Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc conditiile prevazute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hotararea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal

 

: 
ART. 106 



Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale privind rezultatul inspectiei 
fiscale 

(1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, in 
care se vor prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal. 

(2) Daca, ca urmare a inspectiei, se modifica baza de impunere, raportul 
intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de 
impunere nu se modifica, acest fapt va fi comunicat in scris contribuabilului. 

[...] 
            Norme metodologice: 

106.1. Rezultatul inspectiei fiscale generale sau partiale va fi consemnat 
intr-un raport de inspectie fiscala. 

106.2. La raportul privind rezultatele inspectiei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constatarile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusive cu ocazia controalelor inopinate si/sau incrucisate si 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspectie fiscala se semneaza de catre organele de 
inspectie fiscala, se verifica si se avizeaza de seful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de catre conducatorul organului de inspectie fiscala, se va emite 
decizia de impunere de catre organul fiscal competent teritorial. 

106.4. Modelul si continutul raportului privind rezultatul inspectiei fiscale 
se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscala.

 

Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , este limitat astfel:

 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Impotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. (...) 
(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin 

decizie de impunere se contesta numai împreuna. 
(4) Pot fi contestate în conditiile alin. (3) si deciziile de impunere prin care 

nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 89 alin. 1, contestatia se poate depune de orice persoana care 
participa la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la 
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

 

Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 



fiscal , republicat, Direc ia G.R a Finan elor Publice Timi oara se va pronun a 
asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului de 
inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 972/2006 privind aprobarea 
formularului "Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plat stabilite de inspec ia fiscal " se precizeaz expres posibilitatea de a contesta 
Decizia de impunere, astfel:             

« La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspectie 
fiscala care, împreuna cu anexele, contine .... pagini. In conformitate cu art. 205  
i art. 207  din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 

fiscal , republicat , împotriva sumelor de plata si sau aprobate la rambursare 
prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la 
comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii. Prezenta 
reprezint titlu de crean .

 

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care produce 
efecte fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt 
consemnate constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind 
contesta ia formulat de S.C. X S.A. împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. 
J-AR .../27.04.2012, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere privind Decizia de impunere nr. J-AR 
/27.04.2012 emis de organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei 

Judetene pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad, s-au re inut urm toarele:   

Societatea comerciala X  S.A. a formulat contesta ie împotriva Decizia de 
impunere J-AR nr ./27.04.2012 emis de Direc ia Jude eana pentru Accize i 
Opera iuni Vamale Arad  Activitatea de Inspectie Fiscala.   

Suma total contestat este de xxxxxx lei din care: 
       - xxxxxx lei reprezentând accize pentru alcool etilic  
       - xxxxxx lei reprezentând dobanzi i penalit i de întârziere aferente.

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

 

Contesta ia a fost formulat de reprezentantii legali ai societ ii petente, 
director general Ing. M.B. si director economic Ec. E.G, conform prevederilor 
art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur 
fiscal , republicat . 

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

   

I. S.C. X S.A. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere nr.F-AR ..../27.04.2012 emis de c tre Direc ia Jude ean pentru 



Accize i Opera iuni Vamale Arad 

 
Activitatea de Inspec ie Fiscal în baza 

Raportului de Inspec ie fiscal nr.F-AR ..../27.04.2012, solicitand anularea 
acestora, în motivarea acesteia ar tând urm toarele: 

 
1. Organele de control din cadrul D.J.A.O.V Arad efectuând reverificarea 

dispus prin Decizia nr....../23.02.2012 a D.G.F.P a Jud. Arad a emis din nou 
Decizia de impunere nr.J-AR ../27.04.2012 ignorând faptul c prevederile 
Codului fiscal sunt de strict interpretare i sunt în acord cu Directiva 92/83/CEE 
a Consiliului din 19 octombrie 1992, iar Normele metodologice afecteaz scopul 
Directivei interpretând i aplicând gre it dispozi iile legale incidente în spe 
înc lcând astfel Decizia D.G.F.P a Jud. Arad nr....../23.02.2012 de a efectua o 
noua inspec ie fiscal inând cont de aspectele re inute în decizie.   

   

2. Apreciaz c , în situa ia în care nu ar fi avut calitatea de utilizator final 
conferit de Autoriza ia de utilizator final nr. ........... la data de  24.11.2009 emis 
de D.J.A.O.V Arad, titularul obliga iei de plat a sumei reprezentând acciza este 
antrepozitarul autorizat de la care a achizi ionat cantitatea de xxxx litri alcool 
etilic denaturat la data de ........2009, respectiv  SC P.M SRL.       

3. Arat c , în baza cererii sale pentru eliberarea autoriza iei de utilizator 
final nr........../09.11.2009 a fost emis de c tre DJAOV Arad Autoriza ia de 
utilizator final nr. RO .......... la data de 24.11.2009 pentru cantitatea de xxxxx litri 
alcool etilic denaturat. În baza acestei autoriza ii a achizi ionat cantitatea de xxxx 
litri alcool etilic denaturat de la SC P.M SRL Gurahont conform facturii nr. 
..../16.12.2009 f r a fi facturat acciza aferent , iar opera iunea a fost înso it de 
....... nr......... vizat  de c tre reprezentantul DJAOV Arad atât la livrare cât i la 
recep ionare conform prevederilor legale, astfel c , întreaga opera iune de 
achizi ionare a cantit ii de xxxx litri de alcool etilic denaturat s-a desf urat în 
baza actelor administrative emise de DJAOV Arad respectiv Autoriza ia de 
utilizator final care a permis achizi ionarea la data de 16.12.2009 a alcoolului 
etilic denaturat dintr-un antrepozit fiscal f r plata accizei.   

 

4.  Sus ine c , în situa ia în care DJAOV Arad ar fi apreciat c autoriza ia 
emis la data de 24.11.2009 ar fi fost nelegal , ar fi avut obliga ia legal de a o 
revoca, în interiorul celor 12 luni de valabilitate ceea ce nu s-a întâmplat.     

Mai mult apreciaz ca nelegal stabilirea de accize în sarcina sa deoarece, 
în situa ia în

 

care nu s-ar fi emis Autoriza ia de utilizator final nr. 
........./24.11.2009, societatea ar fi pl tit acciza la data achizi iei alcoolului etilic 
denaturat, având posibilitatea aplic rii scutirii indirecte având dreptul la 
restituirea accizelor pentru cantitatea de alcool utilizat efectiv potrivit art. 200 
din Legea nr. 571/2003 coroborate cu pct. 33-35 din HG nr. 44/2004.             

II. Verificarea societ ii petente s-a efectuat urmare Deciziei nr. 
../23.02.2012 privind solu ionarea contesta iei formulat de petent 

înregistrat la D.J.A.O.V Arad sub nr. ./17.10.2011 i la D.G.F.P. a jud. 
Arad sub nr. ../24.10.2011 emis de D.G.F.P. a jud. Arad; 

 



 
În Raportul de inspec ie fiscal încheiat la data de 27.04.2012 de organele 

vamale din cadrul Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad, 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.J-AR ../27.04.2012, s-a 
constatat c , în baza prevederilor HG nr.1618/2008, pentru alcoolul etilic 
denaturat achizi ionat în perioada noiembrie 2009 

 
decembrie 2009, petenta nu 

poate beneficia de scutire direct deoarece nu de ine calitatea de antrepozitar 
autorizat care func ioneaz în sistem integrat, respectiv pentru utilizarea 
alcoolului etilic i a altor produse alcoolice pentru realizarea de produse finite 
destinate a fi consumate ca atare, f r a mai fi supuse vreunei modific ri i, în 
consecin pentru cantitatea de alcool etilic tehnic denaturat achizi ionat în 
aceast perioad datoreaz accize în sum de xxxx lei. Pentru plata cu întârziere a 
accizelor au fost calculate accesorii în cuantum total de xxxx lei.     

IV. Având în vedere sus inerile contestatoarei i documentele invocate de 
aceasta, constat rile organelor vamale, actele normative incidente pe perioada 
verificat , invocate de contestatoare i de organele vamale, se re in urm toarele:

   

Cauza supus solu ion rii

 

este legalitatea oblig rii petentei la plata 
accizelor pentru alcoolul tehnic denaturat în condi iile în care acest produs 
nu a fost achizi ionat cu plata accizelor de la furnizor, iar contestatoarea nu 
a declarat accize pentru acest alcool aprovizionat.   

În fapt, în perioada noiembrie 2009 - decembrie 2009 petenta a 
achizi ionat

 

cantitatea de 

 

conform facturii nr. ../16.12.2009 i a 
documentului administrative de înso ire seria ..nr /16.12.2009. La 
aceea dat petenta de inea Autoriza ia de utilizator final nr.RO 

 

din 
24.11.2009 eliberat de c tre Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni 
Vamale Arad, autoriza ie care permite  achizi ionarea în regim de scutire direct 
de la plata accizelor, în scopul prev zut de Codul fiscal la art. 200 alin.1 lit.a  a 
cantit ii de 2.680 litri alcool etilic etilic denaturat.    

   

Pentru alcoolul etilic denaturat achizi ionat la pre ul f r accize, petenta nu 
a declarat acciza. Factura de achizi ie a alcoolului etilic are men iunea scutit de 
accize .   

           În drept, la art.200 alin.1) lit.a) si lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede c :

 

     (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic i alte produse 
alcoolice prev zute la art. 162, atunci când sunt:     

a) complet denaturate, conform prescrip iilor legale;     
b) denaturate i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate 

consumului uman;[...] 

 



 
La pct.22 alin.13) din Hot rârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, se men ioneaz c :

 
(13) Scutirea se acord direct pentru:

 
     a) situa iile prev zute la art. 200 alin. (1) lit. a), b), d), f) i g) din Codul 
fiscal;[...] .  

Incepând cu data de 22.12.2008 prevederile pct.20 alin.13) se modific 
conform pct.20 din Hot rârea Guvernului nr.1618/2008

 

pentru modificarea i 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 în sensul c :

 

"(13) Scutirea se acord direct:

 

     [...] 
     b) în situa iile prev zute la art. 200

 

alin. (1) lit. a), b), c) i e) din Codul 
fiscal, pentru antrepozitarii autoriza i care func ioneaz în sistem integrat. Prin 
sistem integrat se în elege utilizarea alcoolului etilic i a altor produse alcoolice 
de c tre antrepozitar, pentru realizarea de produse finite destinate a fi 
consumate ca atare, f r a mai fi supuse vreunei modific ri."

 

iar la pct.22 alin.33) din acela i act normativ se precizeaz c :

 

(33) În situa iile de scutire indirect , livrarea produselor se face la 
pre uri cu accize, urmând ca operatorii economici utilizatori s solicite 
compensarea/restituirea accizelor, potrivit prevederilor Codului de procedur 
fiscal .  

In temeiul acestor prevederi legale se re ine c beneficiaz de scutire 
direct de la plata accizelor numai antrepozitarii care func ioneaz în sistem 
integrat, în sensul c utilizeaz alcoolul etilic pentru realizarea de produse finite 
destinate a fi consumate ca atare, f r a mai fi supuse vreunei modific ri.  

Având în vedere prevederile legale i documentele aflate la dosar se re ine 
c petenta nu utilizeaz alcoolul etilic pentru fabricarea de produse finite, ci 
conform celor declarate i a documentelor prezentate la între inerea pe timp de 
iarn a mecanismelor de la tramvaie i autobuze, astfel încât utilizatorii finali, 
al ii decât antrepozitarii, care utilizeaz alcoolul etilic denaturat pentru 
producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman nu beneficiaz de

 

scutire direct de la plata accizelor.  

 

In consecin , petenta  avea obliga ia s achizi ioneze alcoolul etilic la 
pre uri cu accize s declare acciza i s solicite organului fiscal teritorial 
restituirea acesteia, în conformitate cu dispozi iile pct.22

 

alin.34) din acela i act 
normativ, Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea 
fiscal teritorial , cererea de restituire de accize, înso it de:

     

a) copia facturii de achizi ie a alcoolului etilic, în care acciza s fie 
eviden iat distinct;

     

b) dovada pl ii accizelor c tre furnizor, constând în documentul de plat 
confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; 



    
c) dovada cantit ii utilizate în scopul pentru care se acord scutirea, 

constând într-o situa ie centralizatoare a cantit ilor efectiv utilizate i a 
documentelor aferente .    

Astfel, pentru cantitatea de 2.680 litri alcool etilic tehnic denaturat 
achizi ionat în baza autoriza iei de utilizator final nr. RO ../24.11.2009 cu 
factura nr. ./16.12.2009, SC X SA nu poate beneficia de scutire direct 
pentru situa ia prev zut la art. 200 alin.1 lit. a din Codul fiscal, pentru perioada 
24.11.2009 

 

23.11.2010, deoarece nu de ine calitatea de antrepozitar autorizat 
care func ioneaz în sistem integrat

 

a a cum prevede pct.22 alin.13 lit.b din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004 
cu modificarile si completarile ulterioare.          

Petenta nu se poate prevala de faptul c este de in toarea Autoriza iilor de 
utilizator final nr.RO ./24.11.2009 întrucât regimul scutirii de accize 
pentru alcoolul tehnic denaturat utilizat, este reglementat de dispozi iile 
normative mai sus explicitate care sunt de strict aplicare i strict interpretare i 
nici de faptul c utilizarea s-a f cut potrivit celor declarate. 

 

Referitor la sus inerea potrivit careia " titularul obliga iei de plata a sumei  
reprezentand acciza este antrepozitarul autorizat de la care am achizi ionat 
cantitatea de 2680 litri alcool etilic denaturat la data de 16.12.2009, respectiv 
S.C. P.M S.R.L.", inveder m c aceasta nu poate fi retinuta în solu ionarea 
favorabil a cauzei deoarece obligarea la plata în solidar a datoriei reprezentand 
accizele de c tre antrepozitarul autorizat care a efectuat livrarea a fost 
reglementata numai de la data de 01.04.2010 conf. art .206 alin.(1) lit.a)  pct.1 
din Codul fiscal si pct.75 de Ia Titlul VII din Normele metodologice. 

In situatia data SC X SA datoreaza accize pentru alcoolul etilic tehnic 
denaturat, accizele devenind exigibile in conformitate cu pr vederile  art.162 
lit.e), art165, art.166 alin.(1) lit.a) si lit.e), art.192 alin.(1) si al.(2)  din Codul 
fiscal.  

Având în vedere c petenta nu contest modul de calcul a obliga iilor 
vamale sub aspectul cotelor aplicate, num rul de zile pentru care au fost calculat 
accesoriile, însumarea produselor dintre baza de calcul, num rul de zile de 
întârziere i cota de accesorii aplicat , contesta ia se va respinge ca neîntemeiat .

 

Mai mult, conform Sentin ei civile nr. /10.10.2013, definitiv prin 
Decizia civil nr .. din 13 martie 2014 pronun at de Curtea de Apel 
Timi oara  cât vreme Curtea a exprimat un punct de vedere asupra condi iilor 
în care poate opera scutirea direct sau indirect de la plata accizelor prin 
Sentin a

 

civil nr ./25.03.2013, consider m c nu exist temeiuri legale 
pentru suspendarea solu ion rii contesta iei în procedura prealabil , în condi iile 
în care a fost dep it termenul rezonabil al solu ion rii  

 

Examinând motivarea Sentin ei civile nr. . din 25 martie 2013  
pronun at de Curtea de Apel Timi oara în Dosarul nr. /59/2012, urmare 
exercit rii de c tre instan a de control judiciar, Curtea de Apel Timi oara  a 



controlului de legalitate asupra constat rilor efectuate de organele autorit ii 
vamale într-o cauz similar , rezult c aceast instan a statuat c :     

 
 

(...) de i reclamanta a de inut autoriza ii de utilizator final cu valabilitate 
prelungit în toat perioada 21.12.2008 

 
01.04.2010, având în vedere c , în 

aceea i perioad , nu a de inut calitatea de atrepozitar autorizat ci a achizi ionat 
alcool etilic de la SC P.M. SRL Gurahon , ce avea aceast calitate, reclamanta nu 
mai  putea beneficia de scutirea direct pentru situa ia de la art. 200 alin. 1 lit. a 
din Codul fiscal. (...) 

Reclamanta trebuia s aib în vedere c modificarea legislativ a HG 
nr.44/2004 prin HG nr.161/2008 începând  cu data de 21.12.2008, este operat 
atât sub aspectul dispozi iilor pct.22 alin.13 lit.b, prin modificarea condi iilor de 
acordate a scutirii directe de la plata accizelor, dar i sub aspectul dispozi iilor 
pct. 22 alin.33, potrivit cu care  în situa iile de scutire indirect , livrarea 
produselor se face la pre uri cu accize, urmând ca operatorii economici 
utilizatori s solicite compensarea /restituirea accizelor, potrivit prevederilor 
Codului de procedur fiscal          

În cazul reclamantei distinc ia men ionat const în aceea c , în mod 
evident nu mai putea beneficia de scutirea direct prev zut de pct.22 alin.13 lit. 
b din Norme, în condi iile în care nu avea calitatea de antrepozitar i nici nu 
func iona în sistem integrat, îns , în temeiul pct.22 alin.33 din acelea i norme, în 
calitate de operator economic utilizator, putea beneficia de scutirea indirect cu 
condi ia livr rii produselor la pre uri cu accize, urmând compensarea acestora, 
conform Codului de procedur fiscal .       

  

În consecin , având în vedere cele re inute i în temeiul art.216 alin.1) din 
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat 
cu modific rile i complet rile ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit.a) din 
OPANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal 
conform c reia Contesta ia poate fi respins ca:

  

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept 
prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat; , se va respinge ca neîntemeiat contesta ia 
societ ii pentru suma de xxxxxx lei reprezentând accize pentru alcool etilic.    

Referitor la accesoriile aferente drepturilor vamale stabilite suplimentar 
prin Decizia de impunere nr....../27.04.2012 emis de D.J.A.O.V. Arad, se re ine 
ca stabilirea de accesorii în sarcina contestatoarei reprezint m sura accesorie în 
raport cu debitul. Deoarece pentru debitul de natura accizelor pentru alcool etilic, 
stabilit în sarcina petentei, contestatia a fost respins i pentru debitul 
reprezentând accesorii în suma de xxxxx lei, reprezentând m sura accesorie, 
conform principiului de drept accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi 
respinsa. 
     



   
Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor  art.200 alin.1) 

lit.a) si lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, pct.20 din H.G nr.1618/2008 pentru modificarea i 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin H.G nr. 44/2004  coroborat cu  art.216 alin.(1) din 
O.G nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat cu modific rile i 
complet rile ulterioare si  pct.11.1 lit.a) din OPANAF nr.2137/2011 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , in baza referatului nr. 
24807/08.05.2014, se                                

D E C I D E     

  -  respingerea ca inadmisibil

 

a contesta iei formulat

 

împotriva 
Raportului de inspec ie fiscal J-AR nr. ../27.04.2012 încheiat de c tre organele  
de control din cadrul Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Arad

  

-   respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat

 

împotriva Deciziei 
de impunere J-AR nr ../27.06.2011 emis de Direc ia Jude ean pentru Accize 
si Opera iuni Vamale Arad

 

pentru suma total  de xxxxx lei din care: 
       - xxxxx lei reprezentând accize pentru alcool etilic  
       - xxxxx lei reprezentând dobanzi de întârziere aferente. 
       - xxxxx lei reprezentând penalit i de întârziere aferente 

- prezenta decizie se comunica la: 
- S.C. X S.A.; 
- Direc ia Regional Vamal Timi oara.   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 

                   
                   DIRECTOR GENERAL, 

                                                     LUCIAN OVIDIU HEIU
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