Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

Str. Vasile Bumbac nr.7
Suceava
Tel : 0230 521 358 int 614
Fax : 0230 215 087

DECIZIA NR. __37___
din _________07.04.2010__
privind solu ionarea contesta iei formulat de
...............
din ora Gura Humorului, ……….., jude ul Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……. din …………
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava prin adresa nr.
…………., înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. …………, cu privire la contesta ia formulat de ..............., cu sediul în ora
Gura Humorului, …………….., jude ul Suceava.
............... contest m surile stabilite prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ...............,
întocmit de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava –
Activitatea de Inspec ie Fiscal , privind suma total de ..........., reprezentând:
•
........... – accize pentru cafea;
•
........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru cafea;
• ........... – accize pentru igarete;
• ........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru igarete.
Contesta ia formulat a fost depus în termenul prev zut de art. 207 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. ..............., cu sediul în ora Gura Humorului, str. …………….,
jude ul Suceava, contest m surile stabilite prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ...............,
întocmit de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava,
privind suma total de ..........., reprezentând:
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•
........... – accize pentru cafea;
•
........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru cafea;
• ........... – accize pentru igarete;
• ........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru igarete.
În contesta ia depus petentul afirm c , în cadrul firmei pe care o
administreaz , acesta de ine un punct de lucru legal în interiorul pie ei agroalimentare
Gura Humorului, acolo unde func ioneaz un chio c. La acest chio c petentul sus ine
c comercializeaz diferite produse, inclusiv ig ri i cafea, pentru care precizeaz c
de ine autorizarea legal conform codului ............
Contestatorul men ioneaz c la data de 15.01.2008, la chio cul firmei sale
s-au prezentat trei inspectori vamali din cadrul DJPOV Suceava care au efectuat un
control asupra m rfurilor pe care le de inea în interiorul chio cului, ocazie cu care au
fost identificate un num r de 578 pachete ig ri de diferite m rci i 31 pachete cafea
AMAROY i JACOBS pentru care nu a putut prezenta acte de provenien .
Drept urmare, i s-a întocmit procesul verbal de contraven ie nr. ..............,
fiindu-i aplicat o sanc iune contraven ional în valoare de ……….. lei. Cu aceea i
ocazie, întreaga cantitate de marf g sit f r documente de provenien i-a fost
confiscat conform adeverin elor de re inere nr. ………….
Contestatorul afirm c a achitat în termenul legal jum tate din cuantumul
amenzii, respectiv suma de ………. lei, conform chitan ei nr. ...............
Petentul men ioneaz c atât în momentul încheierii procesului verbal de
contraven ie, respectiv momentul comiterii contraven iei de c tre acesta, cât i
ulterior, reprezentan ii Direc iei Generale a V milor nu i-au adus la cuno tin în nici
un mod, nici în scris nici verbal, c ar trebui conform legilor în vigoare s achite i
taxele vamale (accize) aferente produselor g site în chio cul s u f r a de ine
documente de provenien .
Contestatorul sus ine c nu a avut cuno tin c trebuia s pl teasc aceste
accize, dac organul constatator stabilea acest lucru, atunci trebuia ca acesta s fie
în tiin at în scris despre acest fapt pentru a putea achita accizele în termenul legal.
P.F.A. mai afirm c la data de 16.01.2010, dup 2 ani de la comiterea
contraven iei, un inspector vamal a venit la chio cul acestuia solicitându-i s se
prezinte cu toate documentele firmei la sediul DRV Ia i – Biroul Vamal Suceava,
pentru a putea fi verificat din punct de vedere fiscal.
Contestatorul precizeaz c la data de 23.02.2010 a primit o în tiin are s
se prezinte pentru discu ia final la sediul organului vamal, dar nu a f cut acest lucru,
ci a trimis o adres în data de 24.02.2010.
Având în vedere prevederile pct. 7 alin. 4 din HG 44/2004 i prevederile
potrivit c rora „acciza se datoreaz de c tre persoana la care se întrerupe antrepozitul
fiscal, în termen de 5 zile de la data la care s-a f cut constatarea”, i inând cont de
faptul c acea constatare s-a f cut în data de 15.01.2008, deci dup 2 ani, petentul
solicit anularea deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. ............... emis de DJAOV Suceava – Activitatea de
Inspec ie Fiscal .
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De asemenea, petentul consider c nu i se poate imputa plata unor
major ri de întârziere deoarece nu i s-au adus la cuno tin debitele principale
(acciza) i în consecin , solicit anularea major rilor de întârziere.
II. Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava,
prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. ..............., a calculat drepturile vamale pentru
m rfurile g site în magazia ..............., constând în cafea i igarete f r
documente de provenien i a stabilit c acesta datoreaz suplimentar bugetului
de stat suma total de ..........., reprezentând accize pentru cafea, accize pentru
igarete i major ri de întârziere aferente.
DJAOV Suceava a efectuat o verificare pe linie de accize la ...............
pentru perioada ianuarie 2007-decembrie 2009.
În urma verific rilor efectuate s-a constatat c petentul achizi ioneaz , în
baza facturilor fiscale, produse supuse accizelor armonizate i nearmonizate: bere,
vinuri, produse intermediare, b uturi din grupa alcoolului etilic, igarete, cafea pr jit
i cafea solubil .
Organele vamale au stabilit c petentul a f cut obiectul unui control
inopinat în data de 15.01.2008, efectuat de c tre organe de control din cadrul
Compartimentului Echipe Mobile – Biroul Supraveghere Produse Accizate – Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, constatându-se cu aceast
ocazie existen a la vânzare i de inerea în magazia cu m rfuri apar inând petentului
cafea pr ji i igarete, diverse m rci f r timbre fiscale române ti i f r documente
legale de provenien . Aceste m rfuri au fost confiscate.
Cantitatea de cafea confiscat a avut ca ar de provenien Ucraina, iar
igaretele confiscate proveneau din Ucraina i Republica Moldova.
Organele vamale precizeaz c ............... nu a putut prezenta documentele
legale i justificative prin care s fac dovada provenien ei dintr-un antrepozit fiscal
pe tot circuitul economic i faptul c au fost introduse în sistemul de accizare.
Drept urmare, organele vamale au stabilit c petentul datoreaz acciza
aferent cantit ilor de cafea i igarete, deoarece s-a constatat c la acesta s-a
întrerupt circuitul economic. Despre igarete se precizeaz c acestea nu erau marcate
cu timbre fiscale române ti.
Astfel, se stabile te în sarcina ............... accize pentru cafea în sum de
..........., major ri de întârziere aferente accizelor pentru cafea în sum de ...........,
accize pentru igarete în sum de ........... i major ri de întârziere aferente accizelor
pentru igarete în sum de ............
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având în
vedere motiva iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare pentru
perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la suma total contestat de ..........., din care ........... –
accize pentru cafea, ........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru
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cafea, ........... – accize pentru igarete, ........... – major ri de întârziere aferente
accizelor pentru igarete, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ..............., întocmit
de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava – Activitatea
de Inspec ie Fiscal , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
este învestit s se pronun e dac ............... datoreaz aceast sum , în condi iile
în care pentru m rfurile g site în magazia agentului economic, constând în cafea
i igarete, nu existau documente legale de provenien , iar organul vamal a
stabilit c circuitul economic s-a întrerupt la petent.
În fapt, în urma verific rilor efectuate la ..............., organele vamale au
stabilit c petentul a f cut obiectul unui control inopinat în data de 15.01.2008,
constatându-se cu aceast ocazie existen a la vânzare i de inerea în magazia cu
m rfuri apar inând petentului cafea pr ji i igarete, diverse m rci f r timbre fiscale
române ti i f r documente legale de provenien . Aceste m rfuri au fost confiscate.
Deoarece ............... nu a putut prezenta documentele legale i justificative
prin care s fac dovada provenien ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul
economic i faptul c au fost introduse în sistemul de accizare, organele vamale au
stabilit c petentul datoreaz acciza aferent cantit ilor de cafea i igarete, deoarece
s-a constatat c la acesta s-a întrerupt circuitul economic.
Astfel, se stabilesc în sarcina ............... accize pentru cafea în sum de
..........., major ri de întârziere aferente accizelor pentru cafea în sum de ...........,
accize pentru igarete în sum de ........... i major ri de întârziere aferente accizelor
pentru igarete în sum de ............
Contestatorul solicit anularea deciziei de impunere nr. ..............., deoarece
sus ine c nu datoreaz accizele deoarece s-au stabilit în sarcina sa dup 2 ani de la
data la care s-a f cut constatarea. Petentul consider c nu datoreaz nici major rile
de întârziere aferente întrucât nu i s-a adus la cuno tin c datoreaz accize.
În drept, în spe sunt aplicabile urm toarele prevederi legale:
• art. 207 i art. 209 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în perioada supus verific rii:
CAP. 2
Alte produse accizabile
ART. 207
“Sfera de aplicare
Urm toarele produse sunt supuse accizelor:
a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 i 0901 12 00;
b) cafea pr jit , inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21
00; 0901 22 00 i 0901 90 90;
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c) cafea solubil , inclusiv amestecuri cu cafea solubil , cu codurile NC
2101 11 i 2101 12;
[…]”.
ART. 209
„Pl titori de accize
(1) Pl titori de accize pentru produsele prev zute la art. 207 sunt
operatorii economici - persoane juridice, asocia ii familiale i persoane fizice
autorizate - care produc sau care achizi ioneaz din teritoriul comunitar ori din
afara teritoriului comunitar astfel de produse.
[…]”.
Din aceste texte de lege rezult c sunt produse accizabile cele din
categoria cafea verde, cafea pr jit , inclusiv cafea cu înlocuitori, cafea solubil .
Pentru achizi ionarea sau producerea acestor produse din teritoriul comunitar ori din
afara teritoriului comunitar, operatorii economici, în categoria c rora se cuprind i
persoane fizice autorizate, sunt cei care trebuie s pl teasc accize.
Deoarece în urma verific rii efectuate de c tre organele vamale s-a stabilit
c ............... a achizi ionat spre comercializare cafea din Ucraina, deci din afara
comunit ii, rezult c petentul intr sub inciden a acciz rii produselor
comercializate.
• La art. 162 i art. 174 alin. 1 i 2 din Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, cu privire la accizele armonizate se stipuleaz c :
CAP. 1
Accize armonizate
SEC IUNEA 1
Dispozi ii generale
ART. 162
“Sfera de aplicare
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 ”.
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ART. 174
“Tutun prelucrat
(1) În în elesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezint :
a) igarete;
b) ig ri i ig ri de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin t iat, destinat rul rii în igarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se consider igarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare i care nu sunt ig ri
sau ig ri de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de
igarete, prin simpla mânuire neindustrial ;
c) rulourile de tutun care se pot înf ura în hârtie de igarete, prin
simpla mânuire neindustrial ;
d) orice produs care con ine par ial alte substan e decât tutunul, dar
care respect criteriile prev zute la lit. a), b) sau c).
[…]”.
Potrivit acestor texte de lege, pentru importul tutunului prelucrat se
datoreaz bugetului de stat accize armonizate, care sunt taxe speciale de consum. În
categoria tutunului prelucrat se cuprind i igaretele, produse achizi ionate din
Ucraina i Republica Moldova i comercializate de petent în România.
• La art. 168 alin. 2 din acela i act normativ, se precizeaz c :
ART. 168
“Producerea i de inerea în regim suspensiv
[…]
(2) Este interzis de inerea unui produs accizabil în afara
antrepozitului fiscal, dac acciza pentru acel produs nu a fost pl tit .
[…]”.
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 168 alin. 2 mai sus citat, în Hot rârea
Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la pct. 43 se precizeaz c :
“Norme metodologice:
3. În afara antrepozitului fiscal pot fi de inute numai produsele
accizabile pentru care acciza a fost pl tit , iar prin circuitul economic, se poate
face dovada c provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator
înregistrat, de la un operator neînregistrat sau de la un importator”.
Rezult astfel c , în situa ia în care acciza pentru un produs nu a fost
pl tit , acel produs accizabil nu poate fi de inut în afara antrepozitului fiscal. Pot fi
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de inute în afara antrepozitului fiscal, numai acele produse accizabile pentru care
acciza a fost pl tit i prin circuitul economic, se poate face dovada c provin de la un
antrepozitar autorizat, de la un operator înregistrat, de la un operator neînregistrat sau
de la un importator.
• Art. 178 din Codul fiscal, modificat, stipuleaz faptul c :
ART. 178
„Reguli generale
(1) Produc ia i/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde
acciza nu a fost pl tit , pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea i/sau
depozitarea de produse accizabile.
(3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu
am nuntul a produselor accizabile.
[…]”.
Din aceste prevederi legale rezult c în situa ia în care acciza nu a fost
pl tit , depozitarea produselor accizabile se poate face numai într-un antrepozit
fiscal, iar acesta nu poate fi folosit decât pentru producerea i/sau depozitarea de
produse accizabile, nu i pentru vânzarea cu am nuntul.
• Cu privire la exigibilitatea accizelor, la art. 192 i art. 166 din acela i act
normativ se stipuleaz :
ART. 192
„Momentul exigibilit ii accizelor
(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil la data când
produsul este eliberat pentru consum în România.
(2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în
condi iile prev zute la art. 166.
[…]”.
ART. 166
„Eliberarea pentru consum
(1) În în elesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezint :
a) orice ie ire, inclusiv ocazional , a produselor accizabile din regimul
suspensiv;
b) orice produc ie, inclusiv ocazional , de produse accizabile în afara
regimului suspensiv;
c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu excep ia
energiei electrice, gazului natural, c rbunelui i cocsului -, dac produsele
accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal
altfel decât ca materie prim ;
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e) orice de inere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile
care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul
titlu;
f) recep ia, de c tre un operator înregistrat sau neînregistrat, de
produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru
al Uniunii Europene.
(2) Eliberare pentru consum se consider i de inerea în scopuri
comerciale de c tre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate
în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru i pentru
care acciza nu a fost pl tit în România.
[…]”.
ART. 194
“Depunerea declara iilor de accize
[…]
(4) În situa iile prev zute la art. 166 alin. (1) lit. b) i e), trebuie s se
depun imediat o declara ie de accize la autoritatea fiscal competent i, prin
derogare de la prevederile art. 193, acciza se pl te te în ziua lucr toare imediat
urm toare celei în care a fost depus declara ia”.
Potrivit acestor prevederi legale, exigibilitatea accizei intervine la data la
care produsul accizabil este eliberat pentru consum în România. Se consider ca fiind
eliberare pentru consum i de inerea de orice fel în afara regimului suspensiv a
produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare. În aceast
situa ie, trebuie depus imediat o declara ie de accize la autoritatea fiscal
competent i trebuie pl tit acciza în ziua lucr toare imediat urm toare celei în care
a fost depus declara ia.
În urma verific rii efectuate la ..............., organele vamale au constatat c
acesta a achizi ionat i de inea spre comercializare cafea pr jit i igarete, diverse
m rci, f r timbre fiscale române ti, provenind din Ucraina i Republica Moldova,
produse pentru care petentul nu de ine documente legale i justificative prin care s
fac dovada provenien ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic i faptul
c au fost introduse în sistemul de accizare.
Deoarece contestatorul nu face dovada cu documente din care s rezulte c
produsele provin dintr-un antrepozit fiscal, c au fost introduse în sistemul de
accizare i c acciza a fost pl tit , rezult c în mod legal organele vamale au stabilit
c acesta avea obliga ia pl ii accizelor aferente produsele achizi ionate.
De asemenea, potrivit prevederilor legale citate mai sus, este interzis
de inerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dac acciza pentru acel
produs nu a fost pl tit . În afara antrepozitului fiscal pot fi de inute numai produsele
accizabile pentru care acciza a fost pl tit , iar prin circuitul economic, se poate face
dovada c provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator înregistrat, de la un
operator neînregistrat sau de la un importator.
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• În ceea ce prive te obligativitatea marc rii tutunului prelucrat destinat
comercializ rii, la art. 202 i art. 203 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în perioada supus
verific rii, se precizeaz c :
SEC IUNEA a 8-a
Marcarea produselor alcoolice i tutunului prelucrat
ART. 202
„Reguli generale
(1) Prevederile prezentei sec iuni se aplic urm toarelor produse
accizabile:
a) produse intermediare i alcool etilic, cu excep iile prev zute prin
norme;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obliga iei de marcare orice produs accizabil scutit de
la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prev zute la alin. (1) pot fi eliberate pentru
consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dac acestea sunt
marcate conform prevederilor prezentei sec iuni”.
ART. 203
„Responsabilitatea marc rii
Responsabilitatea
marc rii
produselor
antrepozitarilor autoriza i, operatorilor înregistra i
autoriza i, potrivit preciz rilor din norme”.

accizabile
revine
sau importatorilor

Din acest text de lege rezult c produsele accizabile, respectiv produse
intermediare i alcool etilic i tutunul prelucrat – în categoria c ruia se cuprind
igaretele, produse achizi ionate i comercializate de contestator – pot fi eliberate
pentru consum sau importate pe teritoriul României, numai dac acestea sunt
marcate, responsabilitatea marc rii revenind antrepozitarilor autoriza i.
• La pct. 7 alin. 4 din Hot rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu privire la aplicarea prevederilor art. 178 din Codul fiscal, modificat, se
stipuleaz c :
„[…]
(4) În cazul în care prin circuitul economic nu se poate face dovada c
produsele accizabile de inute în scopuri comerciale provin de la un antrepozit
fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau de la un importator,
acciza se datoreaz de c tre persoana la care se întrerupe acest circuit, în
termen de cinci zile de la data la care s-a f cut constatarea.
[…]”.
Pagina: 9

Se în elege c , atunci când nu se poate face dovada, prin circuitul
economic, c produsele accizabile care sunt de inute în scopuri comerciale, provin de
la un antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau de la un
importator, în aceast situa ie, acciza se datoreaz de c tre persoana la care se
întrerupe acest circuit, în termen de cinci zile de la data la care s-a f cut constatarea.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c petentul a
achizi ionat i de inea spre comercializare cafea pr jit i igarete, diverse m rci, f r
timbre fiscale române ti, provenind din Ucraina i Republica Moldova, produse
pentru care nu de ine documente legale i justificative prin care s fac dovada
provenien ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot circuitul economic i faptul c au fost
introduse în sistemul de accizare.
Din cele prezentate mai sus rezult c circuitul economic al produselor s-a
întrerupt la contestator, iar conform prevederilor pct. 7 alin. 4 din Hot rârea Nr. 44
din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu privire la aplicarea prevederilor art. 178 din Codul
fiscal, modificat, acciza se datoreaz de c tre persoana la care se întrerupe acest
circuit.
Ca urmare a celor prezentate mai sus i având în vedere prevederile legale
incidente spe ei, rezult c în mod legal organele vamale au stabilit în sarcina
............... accize pentru cafea în sum de ........... i accize pentru igarete în sum de
............
În ceea ce prive te sus inerea petentului c nu datoreaz acciza deoarece
s-a stabilit dup 2 ani de la constatare, iar potrivit pct. 7 alin. 4 din normele de
aplicare a Codul fiscal „acciza se datoreaz de c tre persoana la care se întrerupe
acest circuit, în termen de cinci zile de la data la care s-a f cut constatarea”,
facem precizarea c termenul de 5 zile nu este un termen pentru calcularea accizelor
de c tre organul fiscal, ci este termenul de la care se datoreaz bugetului statului acea
acciz i de la care începe perioada de calcul a major rilor de întârziere aferente
nepl ii la scaden a debitelor datorate. Mai mult, conform prevederilor art. 166 alin.
1 lit. e i art. 194 alin. 4 mai sus citate din Codul fiscal, în cazul de inerii de produse
accizabile în afara regimului vamal suspensiv care nu au fost introduse în regimul de
accizare, contribuabilul avea obliga ia depunerii declara iei de accize la organul fiscal
competent i de a efectua plata în ziua urm toare depunerii declara iei, drept pentru
care afirma ia persoanei fizice nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a
contesta iei.
De asemenea, organul fiscal are dreptul de a efectua verific ri asupra
eviden ei contabile a contribuabilului i de stabili debite în termen de 5 ani de la data
la care a luat na tere obliga ia fiscal , a a cum rezult din art. 91 din OG 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat :
ART. 91
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„Obiectul, termenul i momentul de la care începe s curg termenul
de prescrip ie a dreptului de stabilire a obliga iilor fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga ii fiscale se prescrie în
termen de 5 ani, cu excep ia cazului în care legea dispune altfel.
(2) Termenul de prescrip ie a dreptului prev zut la alin. (1) începe s
curg de la data de 1 ianuarie a anului urm tor celui în care s-a n scut crean a
fiscal potrivit art. 23, dac legea nu dispune altfel.
(3) Dreptul de a stabili obliga ii fiscale se prescrie în termen de 10 ani
în cazul în care acestea rezult din s vâr irea unei fapte prev zute de legea
penal .
(4) Termenul prev zut la alin. (3) curge de la data s vâr irii faptei ce
constituie infrac iune sanc ionat ca atare printr-o hot râre judec toreasc
definitiv ”.
Rezult astfel c perioada supus verific rii de c tre organele vamale,
respectiv anii 2007-2009, s-a încadrat în prevederile legale ale art. 91 mai sus citat,
deci organele de inspec ie au respectat prevederile legale privind perioada pentru care
se stabilesc debitele în sarcina contribuabilului.
De asemenea, deoarece petentul nu a fost verificat pe linie de accize în
ultimii ani fiscali, în conformitate i cu prevederile art. 94 din Codul de procedur
fiscal , republicat , organele de inspec ie fiscal au dreptul de a efectua:
ART. 94
„(1)[…] verificarea legalit ii i conformit ii declara iilor fiscale,
corectitudinii i exactit ii îndeplinirii obliga iilor de c tre contribuabili,
respect rii prevederilor legisla iei fiscale i contabile, verificarea sau stabilirea,
dup caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen elor obliga iilor de plat i a
accesoriilor aferente acestora”.
Având în vedere prevederile legale citate i analizate anterior, faptul c
petentul a achizi ionat i a de inut spre comercializare produse constând în cafea
pr jit i igarete, diverse m rci, f r timbre fiscale române ti, provenind din Ucraina
i Republica Moldova, produse pentru care petentul nu de ine documente legale i
justificative prin care s fac dovada provenien ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot
circuitul economic i faptul c au fost introduse în sistemul de accizare, faptul c
circuitul economic al produselor s-a întrerupt la acesta, precum i faptul c petentul
nu depune în sus inerea contesta iei nici un document din care s rezulte c la data
emiterii Deciziei de impunere nr. ............... pentru bunurile sale s-au achitat accizele
aferente, rezult c în mod legal organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei
Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec ie
Fiscal au calculat i au stabilit în sarcina ............... accize pentru cafea în sum de
........... i accize pentru igarete în sum de ..........., drept pentru care urmeaz a
se respinge contesta ia formulat pentru aceste sume, ca neîntemeiat .
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• În ceea ce prive te major rile de întârziere, sunt aplicabile prevederile art. 119
i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
unde se precizeaz :
ART. 119
“Dispozi ii generale privind major ri de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen major ri de întârziere.
[...]
(3) Major rile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi apar ine
crean a principal .
(4) Major rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condi iile aprobate prin ordin al ministrului economiei i finan elor, cu excep ia
situa iei prev zute la art. 142 alin. (6)”.
ART. 120
“Major ri de întârziere
(1) Major rile de întârziere se calculeaz pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân
la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
[…]
(7) Nivelul major rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”.
Din aceste texte de lege se în elege c se datoreaz major ri de întârziere
pentru obliga iile de plat care nu au fost achitate la scaden .
Din elementele existente la dosarul cauzei rezult c la data de 15.01.2008
inspectorii vamali au efectuat un control asupra m rfurilor pe care contestatorul le
de inea la acel moment în chio cul s u i au constatat c acesta de inea spre vânzare
cafea m cinat i igarete f r documente de provenien . Aceste m rfuri au fost
confiscate.
În urma verific rii fiscale pe linie de accize efectuat de organele de
inspec ie fiscal din cadrul DJAOV Suceava s-au stabilit suplimentar în sarcina
contribuabilului accize pentru cafea în sum de ........... i accize pentru igarete în
sum de ............
Deoarece accizele nu au fost achitate la scaden , rezult c , potrivit art.
119 i art. 120 din OG 92/2003 mai sus citate, P.F.A. datoreaz major ri de întârziere
aferente.
inând cont i de prevederile pct. 7 alin. 4 din Hot rârea Nr. 44 din 22
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu privire la aplicarea prevederilor art. 178 din Codul
fiscal, modificat, unde se stipuleaz c :
„[…]
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(4) În cazul în care prin circuitul economic nu se poate face dovada c
produsele accizabile de inute în scopuri comerciale provin de la un antrepozit
fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau de la un importator,
acciza se datoreaz de c tre persoana la care se întrerupe acest circuit, în
termen de cinci zile de la data la care s-a f cut constatarea.
[…]”,
rezult c major rile de întârziere se calculeaz pentru perioada care începe la 5 zile
de la data constat rii accizelor – în cazul de fa la 5 zile de la data de 15.01.2008,
data constat rii – i pân la data la care se achit debitul datorat.
Deoarece organele de inspec ie fiscal au calculat major ri pentru perioada
21.01.2008-25.02.2010 aferente accizelor pentru igarete i pentru perioada
17.01.2008-25.02.2010 aferente accizelor pentru cafea, rezult c au respectat
prevederile legale aplicabile major rilor de întârziere i în mod legal au stabilit
suplimentar în sarcina petentului suma de ..........., reprezentând major ri de întârziere
aferente accizelor pentru igarete i suma de ..........., reprezentând major ri de
întârziere aferente accizelor pentru cafea.
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c nu se contest modul
de calcul al major rilor de întârziere, faptul c debitul este datorat i nu a fost achitat
la scaden , iar contesta ia a fost respins pentru acest cap t de cerere, conform
principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz
principalul, urmeaz a se respinge contesta ia i pentru major rile întârziere în
cuantum de ………… lei, din care ........... aferente accizelor pentru igarete i
........... aferente accizelor pentru cafea, ca neîntemeiat .
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 162, art. 166, art. 168 alin. 2, art. 174 alin. 1 i 2, art. 178, art. 192,
art. 194, art. 202, art. 203, art. 207, art. 209, anexa 2 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare în perioada supus
verific rii, pct. 7 alin. 4, pct. 43 din Hot rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 168 alin. 2, art. 177 alin. 5, art. 178 din
Codul fiscal, art. 91, art. 94, art. 119, art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , coroborate cu prevederile art. 206 din Codul de
procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei depuse de ...............
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. ..............., întocmit de Direc ia Jude ean pentru
Accize i Opera iuni Vamale Suceava – Activitatea de Inspec ie Fiscal , privind
suma total de ..........., reprezentând:
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•
........... – accize pentru cafea;
•
........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru cafea;
• ........... – accize pentru igarete;
• ........... – major ri de întârziere aferente accizelor pentru igarete.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni
de la data comunic rii, conform procedurii legale.
DIRECTOR COORDONATOR
Tema: accize-accize aferente produselor intermediare i produselor din tutun
importate
pct. 7 alin. 4 din HG 44/2004, modif i art. 192 din Cod fiscal, modif

Pagina: 14

