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   DECIZIA NR. _19____ 

din _____27.02.2008______ 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

...................., 
din localitatea ..........., jude�ul Suceava, …………. 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. …………… 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii a jude�ului Suceava prin adresa nr. …………, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ………….., asupra 
contesta�iei formulate de ...................., din localitatea ........, jude�ul Suceava. 

 
.................... a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., 
întocmit� de Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice .......... a jude�ului Suceava, privind suma total� de ........lei, reprezentând: 

 
� ........lei – accize; 
�    ........lei – TVA; 
�      ........lei – major�ri TVA. 

 
Contesta�ia 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. 
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I. ...................., contest� Decizia de impunere nr. .................... privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii a jude�ului Suceava, privind suma total� de ........lei, 
reprezentând: 
 

� ........lei – accize; 
�    ........lei – TVA; 
�      ........lei – major�ri TVA. 

 
În contesta�ia depus�, societatea solicit� anularea Raportului de inspec�ie 

fiscal� nr. .................... ca fiind netemeinic �i nelegal �i anularea Deciziei de impunere 
nr. .................... privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�. 

În sus�inerea afirma�iilor sale, societatea invoc� prevederile art. 192 alin. 3 �i 
4 din Codul fiscal. 

Petenta face precizarea c� aceasta de�ine 3 buc��i recipiente de 250 mc, care 
trebuie verificate conform Prescrip�iilor Tehnice elaborate de ……………… – în 
scopul realiz�rii siguran�ei în func�ionare �i prevenirii accidentelor. 

Contestatoarea sus�ine c� în lunile mai �i iunie 2007, în urma acestor 
verific�ri a st�rii tehnice s-a produs o pierdere de ….. tone gaz petrolier lichefiat din 
regim suspensiv care a fost înregistrat� în contabilitate în baza proceselor verbale 
întocmite de …….. �i ………….. 

Petenta face men�iunea c� pentru verificarea st�rii tehnice este necesar� 
golirea complet� de gaz a recipien�ilor �i sp�larea lor deoarece inspectorul ……. intr� 
în interiorul recipientului. 

Societatea precizeaz� c� aceasta nu datoreaz� acciza aferent� pierderii, 
deoarece a fost f�cut� cu respectarea dispozi�iilor Codului Fiscal �i este rezultatul unui 
caz fortuit, fapt care înl�tur� o eventual� r�spundere material� sau contraven�ional� 
pentru fapta constatat�. 

Referitor la aplicarea Ordinului 615/2004, societatea afirm� c� acesta se 
refer� numai la cazurile prev�zute limitativ. De asemenea, face �i men�iunea c� 
……….. nu este antrepozit de depozitare. 

Prin urmare, contestatoarea sus�ine c� pierderea calculat� �i înregistrat� este 
certificat� chiar de c�tre institu�ia statului abilitat� în acest sens, �i aceasta invoc� 
existen�a cazului fortuit, fapt care exclude major�rile de întârziere pentru obliga�iile 
considerate exigibile. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii a jude�ului Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ...................., s-a stabilit în sarcina .................... suma total� de ........lei, 
reprezentând: 
 



 3 

� ........lei – accize; 
�    ........lei – TVA; 
�      ........lei – major�ri TVA. 

 
Inspec�ia fiscal� la .................... a demarat ca urmare a sesiz�rii f�cute de 

Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin adresa nr. 
………….., �i înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Suceava sub nr. …………………. 

Prin aceast� sesizare se solicit� efectuarea inspec�iei fiscale �i recuperarea 
debitului stabilit, ca urmare a constat�rii de c�tre organul vamal a faptului c� 
societatea a înregistrat în contabilitate pierderi de ….. tone GPL f�r� a de�ine un studiu 
întocmit de c�tre persoane juridice abilitate, care este vizat de c�tre Ministerul 
Economiei �i Comer�ului �i Ministerul Finan�elor Publice. 

 
În urma controlului efectuat la ...................., s-a stabilit c� societatea are ca 

obiect de activitate comer�ul cu ridicata al carburan�ilor solizi. 
Astfel, în raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...................., se face precizarea c� 

societatea se aprovizioneaz� cu gaz butan lichefiat pentru care se aplic� regimul 
suspensiv privind accizele �i pentru care de�ine autoriza�ia de antrepozit fiscal nr. 
.............. din data de ……….., autoriza�ia având ca obiect produc�ia de gaze petroliere 
lichefiate (utilizate drept combustibil pentru motor, pentru înc�lzit �i în consum 
casnic), autoriza�ie care permite ca, în regim suspensiv de la plata accizelor, s� 
primeasc�, s� produc�, s� transforme, s� de�in� �i s� expedieze dup� caz produsele 
accizabile, respectiv gaze petroliere lichefiate. 

Autoriza�ia a fost reînnoit� prin autoriza�ia de antrepozit fiscal din data de 
……….., cu valabilitate de la data de …………... 

 
De asemenea, societatea se mai aprovizioneaz� �i cu gaz propan lichid 

pentru care pl�te�te accizele prin valoarea facturii de aprovizionare. 
Pierderea înregistrat� �i constatat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 

Opera�iuni Vamale Suceava se refer� la gaz butan lichefiat, acesta fiind livrat în 
propor�ia cea mai mare c�tre persoane fizice în butelii pentru consum casnic. 

Din verific�rile efectuate �i datele prezentate de societate s-a constatat c� 
societatea înregistreaz� în anul 2006 vânz�ri de gaz butan lichefiat livrat în butelii în 
propor�ie de ……….% �i gaz butan lichefiat cu acciz� în propor�ie de ……….%, în 
anul 2007 vânz�ri gaz butan lichefiat livrat în butelii în propor�ie de …..%  �i gaz 
butan lichefiat cu acciz� în propor�ie de …….%. 

În urma inspec�iei se stabile�te c� se datoreaz� pentru pierderile înregistrate 
o acciz� de ………… lei pentru luna mai 2007 (….. tone * …….. euro / ton� * 
………. lei / euro) �i …….. lei pentru luna iunie 2007 (…. tone / ….. euro / ton� * 
………. lei / euro), în total acciza fiind de ........lei. 

 
De asemenea, inspec�ia constat� c� societatea datoreaz� TVA calculat� 

asupra accizei stabilite, astfel: 
……. lei * 19% = …… lei; 
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…….. lei * 19% = …….. lei. 
Total TVA  =  ........lei. 
 
Pentru întârzierea la plat� a TVA s-au calculat major�ri în sum� de 

........lei. 
 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ........lei reprezentând accize, stabilite prin 

Decizia de impunere nr. .................... privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Activitatea de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a 
jude�ului Suceava, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� 
aceast� sum� în condi�iile în care în urma inspec�iei fiscale se constat� o lips� în 
gestiune de …… tone GPL. 

 
În fapt, inspec�ia fiscal� desf��urat� la .................... a demarat ca urmare a 

sesiz�rii f�cute de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 
prin adresa nr. …………, �i înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava sub nr. ………... 

Prin aceast� sesizare se solicit� efectuarea inspec�iei fiscale �i recuperarea 
debitului stabilit, ca urmare a constat�rii de c�tre organul vamal a faptului c� 
societatea a înregistrat în contabilitate pierderi de …….. tone GPL f�r� a de�ine un 
studiu întocmit de c�tre persoane juridice abilitate, care este vizat de c�tre Ministerul 
Economiei �i Comer�ului �i Ministerul Finan�elor Publice. 

În urma inspec�iei se stabile�te c� se datoreaz� pentru pierderile înregistrate 
o acciz� de ………. lei pentru luna mai 2007 (…….. tone * … euro / ton� * ………. 
lei / euro) �i ………. lei pentru luna iunie 2007 (…….. tone / ….. euro / ton� * 
………. lei / euro), în total acciza fiind de ........lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

� art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare: 
 

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. 
(3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil 

devine exigibil� la data când se constat� o pierdere sau o lips� a produsului 
accizabil. 
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(4) Prevederea alin. (3) nu se aplic� �i plata accizei nu se datoreaz� dac� 
pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se afl� într-un 
regim suspensiv �i sunt îndeplinite oricare dintre urm�toarele condi�ii: 

a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorit� 
v�rs�rii, spargerii, incendierii, inunda�iilor sau altor cazuri de for�� major�, dar 
numai în situa�ia în care autorit��ii fiscale competente i se prezint� dovezi 
satisf�c�toare cu privire la evenimentul respectiv, împreun� cu informa�ia 
privind cantitatea de produs care nu este disponibil� pentru a fi folosit� în 
România; 

b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorit� 
evapor�rii sau altor cauze care reprezint� rezultatul natural al producerii, 
de�inerii sau deplas�rii produsului, dar numai în situa�ia în care cantitatea de 
produs care nu este disponibil� pentru a fi folosit� în România nu dep��e�te 
limitele prev�zute în norme. 

(5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de 
accize, acciza devine exigibil� la data la care produsul este utilizat în orice scop 
care nu este în conformitate cu scutirea. 

(6) În cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior 
exigibil�, acciza devine exigibil� la data la care produsul energetic este oferit spre 
vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil 
pentru înc�lzire. 

(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. 

(8) Accizele se calculeaz� în cota �i rata de schimb în vigoare, la 
momentul în care acciza devine exigibil�”. 

 
Din acest text de lege se în�elege c� acciza devine exigibil� atunci când se 

constat� o pierdere sau o lips� a produsului accizabil. De asemenea, dac� se constat� 
c� aceast� lips� a produsului accizabil este rezultatul v�rs�rii, spargerii, incendierii, 
inunda�iilor sau altor cazuri de for�� major�, atunci acciza nu se mai pl�te�te, dar cu 
condi�ia ca autorit��ii fiscale competente s� i se prezinte dovezi satisf�c�toare cu 
privire la evenimentul respectiv, împreun� cu informa�ia privind cantitatea de 
produs care nu este disponibil� pentru a fi folosit� în România.  

Acciza nu se pl�te�te �i în cazul în care lipsa se datoreaz� evapor�rii sau 
altor cauze care reprezint� rezultatul natural al producerii, de�inerii sau deplas�rii 
produsului, dar numai cu condi�ia ca acea cantitate de produs care nu este 
disponibil� pentru a fi folosit� în România s� nu dep��easc� limitele prev�zute în 
norme. 

La alineatul 8 al aceluia�i articol se mai men�ioneaz� �i faptul c� la 
calcularea valorii accizei se �ine cont de rata de schimb în vigoare, la momentul în care 
acciza devine exigibil�. 
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� 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. 16 �i 
pct. 17 se face referire la alin. 3 �i 4 ale art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal: 

 
„Norme metodologice: 
16. În cazul pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile, acestea se 

admit ca neimpozabile atunci când sunt îndeplinite urm�toarele condi�ii: 
a) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea pierderilor 

sau lipsurilor; 
b) se încadreaz� în limitele prev�zute în normele tehnice ale utilajelor �i 

instala�iilor �i/sau în actele normative în vigoare; �i 
c) sunt eviden�iate �i înregistrate în contabilitate”. 
 
„Norme metodologice: 
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�. 

(2) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat 
pentru produc�ia �i/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de 
accize, acciza aferent� pierderilor, atunci când acestea nu se încadreaz� într-una 
din situa�iile prev�zute la art. 192 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se calculeaz� cu cota cea mai 
mare practicat� în antrepozitul fiscal respectiv. 

(3) În cazul unui produs energetic pentru care acciza nu a fost anterior 
exigibil� �i care, prin schimbarea destina�iei ini�iale, este oferit spre vânzare sau 
utilizat drept combustibil ori carburant, acciza devine exigibil� la data la care 
produsul energetic este oferit spre vânzare, obliga�ia pl��ii accizei revenind 
vânz�torului, sau la data la care este utilizat drept combustibil sau carburant, 
obliga�ia pl��ii accizei revenind utilizatorului”. 

 
Din aceste texte de lege se în�elege c� în situa�ia constat�rii lipsurilor de 

produse accizabile, acestea sunt scutite de la plata accizelor doar dac� îndeplinesc 
condi�iile: pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea pierderilor sau 
lipsurilor, se încadreaz� în limitele prev�zute în normele tehnice ale utilajelor �i 
instala�iilor �i/sau în actele normative în vigoare �i sunt eviden�iate �i înregistrate în 
contabilitate, iar în cazul în care lipsa nu se încadreaz� în prevederile alin. 4, atunci 
cota utilizat� este cea mai mare din antrepozitul fiscal respectiv. 
 

� În Ordinul Nr. 615/1654 din 18 octombrie 2004 privind metodologia de 
aprobare a coeficien�ilor maximi de consumuri tehnologice, specifici 
activit��ilor de depozitare, manipulare, distribu�ie �i transport al uleiurilor 
minerale �i produselor petroliere tipice �i atipice din activit��ile specifice 
industriei petroliere,  art. 1, art. 2 �i art. 3 prev�d: 
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ART. 1 
„Prin consumuri tehnologice specifice activit��ilor de depozitare, 

manipulare, distribu�ie �i transport al uleiurilor minerale �i produselor petroliere 
tipice �i atipice aferente industriei petroliere, în sensul prezentului ordin, se 
în�elege sc�z�mintele care se produc în timpul depozit�rii, manipul�rii, 
distribu�iei �i transportului uleiurilor minerale �i produselor petroliere tipice �i 
atipice, determinate de procese naturale cum sunt: evaporare, volatilizare, 
depuneri pe pere�ii vagoanelor �i ai recipientelor în care sunt transportate �i 
depozitate aceste produse, precum �i depuneri pe pere�ii conductelor de 
transport”. 

 
ART. 2 
„(1) Se admit ca neimpozabile în sensul art. 192 alin. (4) lit. b) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
consumurile tehnologice definite la art. 1, respectiv cantit��ile rezultate prin 
aplicarea coeficien�ilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activit��ilor de 
depozitare, manipulare, distribu�ie �i transport al uleiurilor minerale �i 
produselor petroliere tipice �i atipice. 

(2) Beneficiaz� de regimul prev�zut la alin. (1) agen�ii economici care 
fac dovada existen�ei unui studiu privind coeficien�ii maximi de consumuri 
tehnologice, specifici activit��ilor de depozitare, manipulare, distribu�ie �i 
transport al uleiurilor minerale �i produselor petroliere tipice �i atipice, întocmit 
de c�tre persoane juridice abilitate �i avizat de Ministerul Economiei �i 
Comer�ului �i de Ministerul Finan�elor Publice”. 

 
ART. 3 
„Coeficien�ii maximi de consumuri tehnologice, specifici activit��ilor de 

depozitare, manipulare, distribu�ie �i transport al uleiurilor minerale �i 
produselor petroliere tipice �i atipice, vor fi stabili�i, la solicitarea agentului 
economic interesat, de c�tre persoane juridice abilitate, în urma studiilor 
efectuate de acestea pe baza normelor American Petroleum Institute (API) 
recunoscute pe plan interna�ional”. 

 
La articolul 1 din Ordinul citat mai sus, se explic� termenul de consumuri 

tehnologice, acestea fiind sc�z�mintele produse în timpul depozit�rii, manipul�rii, 
distribu�iei �i transportului uleiurilor minerale �i produselor petroliere tipice �i acestea 
sunt determinate de factori cum ar fi: evaporare, volatilizare, depuneri, situa�ie 
invocat� �i de petent�. 

Articolul 2 admite ca fiind neimpozabile consumurile prev�zute anterior, 
dar numai cantit��ile rezultate prin aplicarea coeficien�ilor maximi de consumuri 
tehnologice. În acest sens, beneficiaz� de aceast� prevedere agen�ii economici care fac 
dovada existen�ei unui studiu privind coeficien�ii maximi de consumuri tehnologice, 
studiu care trebuie s� fie întocmit de c�tre persoane juridice abilitate �i avizat de 
Ministerul Economiei �i Comer�ului �i de Ministerul Finan�elor Publice. 
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De asemenea, ace�ti coeficien�i se stabilesc de c�tre persoane fizice 
abilitate în acest sens, la solicitarea agentului economic. 

 
Având în vedere cele prev�zute de textele men�ionate mai sus �i analizând 

anexele existente în copie la dosarul cauzei se constat� existen�a a dou� procese 
verbale de sc�dere din gestiune nr. ……… �i nr. ………. în care se constat� pierderea 
cantit��ilor de …….. tone butan (stabilit� prin procesul verbal nr. ……….), respectiv 
……. tone butan (stabilit� prin procesul verbal nr. ……….) care au numi�i drept 
participan�i Directorul general, Directorul Tehnic, �eful de Sta�ie �i ……….., dar care 
nu con�in semn�tura �i �tampila ………. (fiind scris doar „conform factur�”), drept 
pentru care aceste procese verbale nu pot fi acceptate ca fiind valide. 

Dar la pct. 16 din Normele de aplicare a codului fiscal privind aplicarea 
articolului 192, prev�d foarte clar faptul c� lipsa sau pierderile de produse accizabile 
se admit ca neimpozabile doar dac� sunt dovedite prin procese verbale privind 
înregistrarea pierderilor sau lipsurilor, iar în cazul de fa�� aceste procese verbale nu pot 
fi luate în considerare. 

De asemenea, atât din constat�rile organului de control cât �i din 
documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� nu exist� un studiu privind 
coeficien�ii maximi de consumuri tehnologice (condi�ie prev�zut� prin Ordinul Nr. 
615/1654 din 18 octombrie 2004 �i prin art. 192 alin. 4 lit. b din Codul Fiscal) pentru 
a se putea stabili care este cantitatea maxim� admis� ca pierdere tehnologic�, 
întrucât aceasta nu poate fi nelimitat�. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� societatea nu se 

încadreaz� în prevederile art. 192 alin. 3 �i alin. 4 din Codul Fiscal, cu modific�rile 
ulterioare deoarece nu îndepline�te condi�iile prev�zute de lege �i ca urmare, 
organul fiscal în mod legal a stabilit c� aceasta datoreaz� bugetului de stat accize 
pentru pierderea înregistrat�. 

 
� Art. 176 �i Anexa 1 din Codul Fiscal, prev�d: 

 
ART. 176 
„Nivelul accizelor 
(1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel 

prev�zut în anexa nr. 1 care face parte integrant� din prezentul titlu. 
(2) Nivelul accizelor prev�zut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde �i 

contribu�ia pentru finan�area unor cheltuieli de s�n�tate prev�zute la titlul XI 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii. Sumele aferente 
acestei contribu�ii se vireaz� în contul Ministerului S�n�t��ii Publice. 

(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit 
la 1.000 litri, volumul va fi m�surat la o temperatur� de 15 grade C. 

(4) Pentru motorina destinat� utiliz�rii în agricultur� se aplic� o acciz� 
redus�. 

(5) Nivelul �i condi�iile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin 
hot�râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finan�elor Publice”. 
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ANEXA 1*) 

_____________________________________________________________________________ 
|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    | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
[…] 
| 14 | Gaz petrolier lichefiat    |1.000 kg|           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
|    |14.1 utilizat drept         |        |  128,26   |  128,26   |  128,26   | 
|    |combustibil pentru motor    |        |           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
|    |14.2 utilizat drept         |        |  113,50   |  113,50   |  113,50   | 
|    |combustibil pentru înc�lzire|        |           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
|    |14.3 utilizat în consum     |        |    0,00   |   0,00    |    0,00   | 
|    |casnic*3)                   |        |           |           |           | 
|____|____________________________|________|___________|___________|___________| 
[…]”. 

Deoarece pierderea nu se încadreaz� în prevederile art. 192 alin. 4 din 
Codul fiscal, în mod legal organul de inspec�ie fiscal� a calculat valoarea acestei 
accize prin aplicarea cotei cea mai mare practicat� în antrepozitul fiscal (fapt prev�zut 
prin pct. 17 alin. 2 din normele de aplicare a codului fiscal, referitor la aplicarea art. 
192), respectiv ……. euro / ton�, rezultând astfel c� suma de ........lei reprezentând 
accize a fost corect �i legal calculat�, drept pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor la suma de ........lei, reprezentând tax� pe valoarea 

ad�ugat�, stabilit� prin Decizia de impunere nr. .................... privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care 
organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� societatea datoreaz� bugetului de stat 
accize în sum� de ........lei. 

 
În fapt, organul de inspec�ie fiscal� constat� c� societatea datoreaz� TVA 

calculat� asupra accizei stabilite, astfel: 
 
…….. lei * 19% = ….. lei; 
……. lei * 19% = …… lei. 
Total TVA  =  ........lei. 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
� Art. 137 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile 

ulterioare: 
 

ART. 137 
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„[…](2) Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�: 
a) impozitele, taxele, dac� prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe 

valoarea ad�ugat�; 
b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de 

ambalare, transport �i asigurare, decontate cump�r�torului sau clientului.[…]”. 
 
Se în�elege astfel c� în baza de impozitare a TVA se includ �i impozitele �i 

taxele, mai pu�in TVA. 
În conformitate cu aceste prevederi legale, deoarece s-a constatat c� 

societatea datoreaz� bugetului statului accize aferente lipsurilor din gestiune, rezult� c� 
aceasta datoreaz� bugetului statului �i TVA aferent� acestora. 
 

� Art. 140 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modific�rile 
ulterioare: 

 
ART. 140 
„Cotele 
(1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei de impozitare 

pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt 
supuse cotei reduse.[…] 

(3) Cota aplicabil� este cea în vigoare la data la care intervine faptul 
generator, cu excep�ia cazurilor prev�zute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se 
aplic� cota în vigoare la data exigibilit��ii taxei.[…]”. 

 
Dup� cum rezult� din articolul mai sus citat, cota de TVA este de 19% 

aplicabil� bazei de impozitare pentru acele opera�iuni care nu sunt scutite de tax�. 
Prin urmare, în mod legal organul de control a calculat TVA prin aplicarea 

cotei de 19% accizelor stabilite, astfel: 
 
…….. * 19% = ……. lei; 
…….. * 19% = ……. lei. 

 
În concluzie, suma total� reprezentând TVA este în cuantum de ........lei �i a 

fost stabilit� în mod legal de organul de control, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, ca neîntemeiat�. 

 
3. Referitor la suma de ........lei, reprezentând major�ri de întârziere, 

stabilite prin Decizia de impunere nr. .................... privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii, 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 obliga�ia bugetar� pentru care s-au calculat aceste major�ri este 
datorat� �i nu a fost achitat� la scaden��. 
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În fapt, pentru întârzierea la plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
........lei s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ........lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
� art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 

republicat� la data de 31.07.2007: 
 
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. 
(2) Nu se datoreaz� major�ri de întârziere pentru sumele datorate cu 

titlu de amenzi de orice fel, obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii […]”. 
 
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”. 

 
Prin urmare, major�rile de întârziere în sum� total� de ........lei au fost 

stabilite în mod legal de c�tre organul de control. 
Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 

sumele care au generat aceste major�ri, contesta�ia a fost respins�, potrivit principiului 
de drept „accesorium sequitur principale”, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia �i pentru major�rile aferente. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 192, art. 137 alin. 2, art. 140, art. 176 �i Anexa 1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare, pct. 16 �i pct. 17 din 
Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu referire la alin. 3 �i 4 ale art. 192 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 1, art. 2 �i art. 3 din Ordinul Nr. 
615/1654 din 18 octombrie 2004 privind metodologia de aprobare a coeficien�ilor 
maximi de consumuri tehnologice, specifici activit��ilor de depozitare, manipulare, 
distribu�ie �i transport al uleiurilor minerale �i produselor petroliere tipice �i atipice din 
activit��ile specifice industriei petroliere, art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind 
Codul de Procedur� Fiscal�, republicat� la data de 31.07.2007, coroborate cu 
prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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                                    DECIDE: 
 
 
 

Respingerea contesta�iei depuse de ...................., cu sediul în localitatea 
..........., jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...................., întocmit� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii a jude�ului Suceava, privind suma total� de ........lei, 
reprezentând: 
  

� ........lei – accize; 
�    ........lei – TVA; 
�      ........lei – major�ri TVA, 

 
ca neîntemeiat�. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 


