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Direc ia General a Finan elor
Publice a Jude ului Ia i

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi
Tel : +0232 213332
Fax :+0232 219899
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro

DECIZIA NR.DGc 961/24.10.2011
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. „X” S.A. IA I
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i
sub nr. dg/…
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin
Serviciul Solu ionare Contesta ii, a fost sesizat de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul Inspec ie Fiscal
i
Supraveghere Produse Accizate prin adresa nr. … din 14.09.2011,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i sub
nr. dg/… din 16.09.2011, cu privire la contesta ia formulat de S.C. „X”
S.A. IA I cu nr…. din 08.09.2011, înregistrat la organul vamal sub nr….
din 08.09.2011, cu sediul în Ia i, str. …, jude ul Ia i, înregistrat la Oficiul
Registrului Comer ului Ia i sub nr. …, cod unic de înregistrare fiscal RO
…, reprezentat legal prin administrator P.
Contesta ia este formulat împotriva Deciziei de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal
nr…./01.09.2011, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
…/01.09.2011 de c tre Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni
Vamale Ia i – Serviciul Inspec ie Fiscal
i Supraveghere Produse
Accizate.
De asemenea, societatea contest Decizia de impunere privind
obliga iile suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal
nr.
…/25.05.2011, emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni
Vamale Ia i – Serviciul de Inspec ie Fiscal
i Control Ulterior în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. ../23.05.2011, precum i Decizia nr.DGc
…din 03.08.2011 emis de c tre Direc ia General a Finan elor Publice a
Jude ului Ia i, prin Serviciul Solu ionare Contesta ii.
Suma contestat este în valoare de s lei i reprezint acciza
pentru b uturi spirtoase, uic
i rachiuri din fructe, aferent pierderilor
tehnologice i depozit rii, considerate de echipa de inspec ie fiscal ca
fiind impozabile.
Contesta ia a fost depus în termenul legal de 30 zile prev zut
de art.207 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
inând cont de faptul c actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat
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societ ii contestatoare în data de 02.09.2011, conform adresei nr.
…/1/02.09.2011 depus în copie la dosarul cauzei i data depunerii
contesta iei, la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i
în data de 08.09.2011, unde a fost înregistrat sub nr…..
Contesta ia este semnat de c tre d-nul P, în calitate de
administrator i poart amprenta tampilei societ ii în original.
Contesta ia este înso it de Referatul motivat cu propuneri de
solu ionare nr. …/13.09.2011, semnat de conduc torul organelor vamale,
respectiv Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i, prin
care propune respingerea contesta iei formulat
de c tre S.C.
Agroindustriala Bucium S.A. ca neîntemeiat
i men inerea m surilor
dispuse prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …/01.09.2011, emis în temeiul
Raportului de inspec ie fiscal nr. …/01.09.2011.
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin
Serviciul Solu ionare Contesta ii, constatând c sunt îndeplinite dispozi iile
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, este investit s se pronun e asupra
contesta iei.
X” S.A. IA I în sus inerea contesta iei, motiveaz urm toarele:
În fapt, prin Raportul de inspec ie fiscal nr. …/01.09.2011,
care preia constat rile fiscale stabilite prin Raportul de inspec ie fiscal nr.
…din 23.05.2011, echipa de control a stabilit c din totalul pierderilor
tehnologice declarate de contribuabil, s grade dall sunt impozabile, iar din
totalul pierderilor la depozitare (prin evaporare) declarate, s grade dall sunt
impozabile, ceea ce a condus la stabilirea de accize datorate suplimentar
în sum de s lei dup cum urmeaz :
- pentru cupaj ri – filtr ri
s lei
- pentru redistil ri
s lei
- pentru depozit ri (evapor ri)
s lei.
1. Referitor la constat rile echipei de control de la cap.III 1.
lit.d) - Pierderile tehnologice la cupajare-filtrare, societatea
contestatoare face precizarea c , în opinia echipei de inspec ie fiscal
procentul maxim de pierderi pentru un proces de cupajare - filtrare este de
0,31%, respectiv 0,2% (filtrare) +0,11% (cupajare).
În drept, motiveaz societatea, cupajarea i filtrarea se fac
pentru preg tirea produselor pentru îmbuteliere i livrare, t ria produselor
fiind peste 40 de grade.
Sc z mintele care intervin pe parcursul acestor opera iuni,
conform Ordinului nr.218/1978 sunt:
• la cupaj ri 0,11 gr dall (pag.30)
• la filtr ri
0,2 gr dall (pag.30)
Un raport de cupajare – filtrare include opera iunile de filtrare a
produsului i de cupajare în vederea îmbutelierii, pe acest raport se înscriu
pierderile tehnologice pentru aceste opera iuni.
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Sc z mântul la filtrare de 0,2 grade dall (conform Ordinului
nr.218/1978) cuprinde pierderile pentru opera iunile de tragere a produsului
dintr-un recipient, filtrarea propriu zis
i introducerea produsului în
recipientul de depozitare.
În cazul societ ii, filtrarea presupune urm toarele opera iuni:
a) tragerea produsului dintr-un recipient,
b) trecerea lichidului prin pl cile filtrate grosiere,
c) introducerea lichidului într-un vas de depozitare,
d) trecerea din nou a lichidului prin pl cile filtrate fine pentru a
se ob ine limpezimea dorit .
Urmeaz cupajarea, respectiv opera iunea de transvarsare a
produselor care intr în cupaj în recipientul în care se execut cupajul, cât
i omogenizarea cupajului.
Pierderile efective care se trec într-un raport de filtrare –
cupajare sunt pentru opera iunile enumerate mai sus.
Limita maxim admisibil fa de care se compar pierderea
efectiv înregistrat pe un raport de filtrare – cupajare este de 0,51 grade
dall, respectiv 2x 0,2 grade dall (pierderi la cele dou filtr ri) la care se
adaug pierderea pentru cupajare de 0,11 grade dall).
Norma de pierderi de 0,31 grade dall stabilit de echipa de
inspec ie nu este corect /real deoarece nu ia în considerare opera iunile
tehnologice efective: 2 filtr ri i o cupajare. Repetarea filtr rii fiind admis
ca fiind legal , nu are temei legal limitarea coeficientului de pierderi la o
singur filtrare. Astfel, considerarea comasat a celor dou filtr ri - prin
pl cile grosiere i prin pl cile fine - ca fiind o singur filtrare reprezint o
înc lcare a defini iei procesului tehnologic din Ordinul MAIA nr.218/1978.
Sub aspectul fiscal, societatea contestatoare invoc prevederile
art. 166, respectiv 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
punctul 16. alin.(1), respectiv punctual 73. alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. c) i lit.
d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, precizând c
pierderile tehnologice aferente opera iunii de cupajare-filtrare înregistrate în
perioada 11.06.2008 - 31.12.2010 nu reprezint eliberare pentru consum
de produs accizabil, deoarece:
- au avut loc în antrepozit fiscal;
- pot fi dovedite prin rapoartele de prelucrare i sunt înregistrate
i eviden iate în contabilitate;
- se încadreaz în coeficien ii maximi de pierderi specifice
activit ii de filtrare-cupajare.
În concluzie, societatea sus ine c în mod eronat echipa de
inspec ie fiscal consider cantitatea de s grade dall (s hl alcool pur) ca
dep ind norma de consum i o consider eliberare în consum pentru care
se datoreaz accize, calculând o acciz suplimentar în sum de s lei.
2. Referitor la constat rile echipei de control de la cap.III 1.
lit.e) - Pierderile tehnologice la redistilare, societatea contestatoare face
precizarea c echipa de control a constatat c pierderile înregistrare peste
limita maxim (s grade dall în iunie, s grade dall în iulie, s grade dall în
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august, s grade dall în septembrie i s grade dall în noiembrie 2010) nu se
încadreaz în limitele prev zute în normele tehnologice i nu pot fi
acceptate ca neimpozabile, calculând accize suplimentar în sum de s lei,
având ca baz de calcul capacitatea maxim de produc ie a instala iei de
redistilare Charante de s litri alcool pur (s grade dall) pe zi i s litri alcool
pur (s grade dall) pe lun , considerând c la un randament de 97%
pierderea maxim este de s grade dall.
În drept, motiveaz societatea, conform documentelor depuse
în vederea autoriz rii în baza Legii nr. 521/2002, unitatea produce b uturi
alcoolice naturale tradi ionale, respectiv rachiu din prune i rachiu din
fructe.
În dosarul de autorizare ca antrepozit fiscal de producere a
b uturilor alcoolice naturale s-au depus documentele:
- Declara ia privind capacitatea de produc ie (documentul
1896/17.06.2003), respectiv coloana de distilare continu
i instala ii
Charente;
- Adresa de la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie
Alimentar nr. 3001/19.06.2003 în care sunt precizate b uturile alcoolice
avizate produse de unitate.
În cadrul antrepozitului fiscal, produsele cu t rie alcoolic
cuprins între 30-70 grade dall se ob in în instala ia de distilare continu (în
care în procesul de produc ie se transform în rachiu vinul depreciat,
drojdia, marcurile de fructe aduse din afara antrepozitului). Dac se
constat defecte (miros, gust, culoare, cocleal , mucegai) se procedeaz
la redistilare/rectificare pentru îmbun t irea calit ii produselor, utilizând
instala iile Charante.
Activitatea de produc ie, respectiv transformarea materiei prime
(vin depreciat, marcuri de fructe, drojdie) adus din exteriorul antrepozitului
se desf oar în coloana de distilare continu , nu în instala iile Charante.
Opera iunea de redistilare nu este activitate de produc ie supus
autoriz rii, ci o activitate de îmbun t ire a calit ii produselor ob inute în
instala ia de distilare continu , opera iune care se desf oar în antrepozit
fiscal autorizat (regim suspensiv de acciz ).
În anul 2009 în instala ia de distilare continu s-a ob inut un
rachiu de slab calitate care nu era propriu pentru consum, iar în anul 2010
aceast cantitate a fost redistilat pentru a se ob ine o calitate necesar
pentru consum, procedându-se la fel i cu o mare parte din rachiurile aflate
în stoc.
Produsul brut, respectiv rachiul de fructe, rachiul de vin i
rachiul de drojdie, ob inut în vederea comercializ rii, mai sufer
i alte
opera iuni tehnologice cum ar fi redistilare, rectificare, cupajare, filtrare,
învechire în func ie de caracteristicile pe care trebuie s le aib în
momentul eliber rii în consum, pe pia .
Volumul de redistilare din perioada iunie – noiembrie 2010 este
mare (în medie s litri alcool pur pe lun ), dep ind volumul calculat teoretic
de organele de inspec ie fiscal dup capacitatea maxim de produc ie
stabilit prin Declara ia nr.1896 din 17.06.2003.
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Conform Ordinului nr.218/1978 pentru redistilarea distilantului
din vin la „charante” norma de consum tehnologic este de 1026 grade dall
la 1000 grade dall, aproximativ 0,026%.
Societatea contestatoare sus ine c
stabilirea capacit ii
maxime de produc ie este un act juridic unilateral decurgând din declara ia
contribuabilului la data autoriz rii antrepozitului fiscal, informa iile furnizate
având ca surs datele din normele tehnice ale utilajelor, din manualele de
proceduri de fabrica ie de inute de solicitantul autoriza iei.
Necorelarea capacit ii de redistilare a instala iei Charente
înregistrat în perioada iunie – noiembrie 2010 cu capacitatea maxim a
instala iei Charente declarat la data autoriz rii ca antrepozit fiscal este un
fapt procedural, o lips în procedurile declarative de autorizare a
antrepozitarului, sanc ionabil conform dispozi iilor legale.
Societatea contestatoare apreciaz c “… limitarea de a
deduce pierderi la un criteriu formal – capacitatea de produc ie - i
calcularea accizei la un criteriu material – volumul efectiv de activitate –
instituie o sanc iune patrimonial pentru contribuabil care nu este stabilit
de lege. Se impune admiterea ca baz de calcul a pierderilor la redistilare
a intregii cantit i de alcool procesat de antrepozitar în perioada iunie –
noiembrie 2010, f r limit ri de natur formal i procedural .”
Ca urmare, societatea consider c pierderile tehnologice la
redistilare înregistrate de aceasta în perioada iunie – noiembrie 2010 nu
reprezint eliberare spre consum a produsului accizabil deoarece au avut
loc în antrepozitul fiscal i pot fi dovedite prin rapoartele de prelucrare i
sunt înregistrate i eviden iate în contabilitate.
3. Referitor la constat rile echipei de control de la cap.III 1.
lit.f) – Pierderi la depozitare.
S.C. “X” S.A. IA I sus ine c a înregistrat pierderi la
depozitare pentru rachiuri (alcool tehnic, brandy, macerate, rachiu drojdie,
rachiu mere i rachiu vi ine), depozitate în vase de stejar, în procesul
tehnologic de învechire (bonitizare), în raport de dispozi iile art.192 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în forma aplicabil pân la data de 01.04.2010, în limitele
indicate de Procedura de proces PP35, Învechire distila ie, aplicând
coeficien ii maximi de pierderi specifici activit ilor de depozitare,
manipulare, distribu ie i transport.
Conform procedurii de proces PP35, ÎNVECHIRE DISTILATE,
punctul 4.2 “Parametri tehnologici ai procesului de învechire” , rachiurile
crude se pun la învechit la temperaturile de 20-25 grade Celsius, iar cele
învechite se p streaz la temperaturi de 15-20 grade Celsius.
În condi iile în care învechirea are loc la temperaturi de aproape
trei ori mai mari celei pentru care coeficientul de pierderi prin evaporare
acceptat este de 0,0055%, considerarea acestui procent ca punct maxim
de referin este gre it .
În timpul învechirii, distilatul sufer o serie de transform ri atât
prin oxidarea unor componen i, cât i prin extragerea din doaga de stejar a
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unor substan e care contribuie la formarea componen ilor favorabili calit ii
produsului. Sub influen a oxigenului care p trunde prin porii doagelor, au
loc continuu procese de oxidoreducere care determin o maturizare
treptat a distilatului de vin i o dezvoltare a calit ii de gust i de arom ,
aceste procese petrecându-se cu o intensitate mai mare sau mai mic în
func ie de cantitatea de oxigen i de condi iile de temperatur .
La temperaturi ridicate, care gr besc procesul de învechire,
evaporarea este accentuat , dep ind chiar procentul de 0,065% care a
fost luat ca referin pentru a compara diferen ele la inventariere datorate
evapor rii la depozitare, pentru deductibilitate, având în vedere i
experien a pe care o are societatea în domeniu.
Societatea contestatoare precizeaz c plafoanele maxime de
perisabilit i sunt cele prev zute de Ordinul nr. 218/1978, actualizat prin
Ordinul nr. 14/1981 emise de autoritatea care reglementeaz domeniul,
respectiv Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, procentul maxim
avut în vedere este cel prev zut în actul men ionat, pentru rachiul pus la
învechit, bonitat, astfel c eronat, organele de inspec ie fiscal au stabilit
obliga ia de plat privind accizele în sum de s lei.
Mai sus ine faptul c , indicarea de c tre organele de inspec ie
fiscal a dispozi iilor art.206^7 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale pct.73. alin.(2) i
alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, nu este corect deoarece aceste dispozi ii sunt
aplicabile începând cu data de 01.04.2010 i nu începând cu data de
01.01.2010, deoarece legea nu se aplic retroactiv.
În condi iile în care rachiul, indiferent de materia prim din care
a rezultat, respectiv prune, mere, etc., pus la maturat, învechit, se
comport la fel, contestatoarea afirm c în mod eronat organele de
inspec ie fiscal au considerat c procentul de 0,065% se aplic doar la
uic (rachiu de prun ), în sus inere motivând c a depus la Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i, prin adresa nr.
729/17.05.2011, Decizia de aprobare a normelor interne de consum i
pierderi i referatul tehnologului.
Societatea consider c uica este din punct de vedere fiscal –
atât pentru regimul de accize cât i pentru regimul vamal, un produs din
grupa rachiuri i toate rachiurile sunt susceptibile de a fi supuse unui
proces de învechire pentru a li se spori valoarea i calitatea i, conform
prevederilor art.3 din Normele privind definirea, descrierea, prezentarea i
etichetarea b uturilor tradi ionale române ti, aprobate prin Ordinul emis de
Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale nr. 368 din 13 iunie 2008,
procesul de învechire se aplic tuturor tipurilor de rachiuri, nu numai
rachiului de prune ( uic ).
Invocând prevederile Directivei Consiliului 2008/118/CE,
societatea consider c regimul juridic al pierderilor de produc ie trebuie s
fie acelea i în toate statele membre i s se bazeze pe criterii
nediscriminatorii i c în acest sens, s-a pronun at Curtea European de
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Justi ie pentru a sublinia obliga ia statelor membre de a avea o legisla ie
intern
echitabil
i nediscriminatorie. Condi iile tehnice pentru
exigibilitatea accizei trebuie s fie identice în toate statele membre.
Societatea contestatoare mai sus ine c este contrar dreptului
comunitar i inaplicabil în raport de principiul nediscrimin rii orice
dispozi ie legal , prin care se creaz un regim fiscal discriminatoriu pentru
produse aflate în raport de concuren , sus inând c sunt aplicabile
prevederile art.110 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene.
Prin raportare la jurispruden a Cur ii Europene i la dispozi iile
de drept comunitar aplicabile, societatea apreciaz c diferen a de
tratament fiscal dintre pierderile la bonitizare pentru produsul na ional uic
i pierderile la bonitizare pentru alte rachiuri este discriminatorie i
incompatibil cu dreptul comunitar. Astfel, la situa ii de fapt identice Ordinul
Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare nr.218/1978 prin care se
aprob Plafoanele maximale pentru randamente, sc z mânt i norme de
consum aplicate în activitatea de industrie a vinului i rachiurilor, stabile te
un regim de pierderi diferit pentru uica bonitizat
i uica depozitat în
vase din lemn i pentru celelalte rachiuri, rezultând astfel o discriminare a
antrepozitarilor prelucrând alte rachiuri decât uic , neputând înregistra
contabil i justifica pierderi reale de produse accizabile.
Tratamentul fiscal diferit pentru pierderi la învechire uic
i
pentru alte rachiuri, în condi iile în care acestea se comport din punct de
vedere ethnic în mod identic, echivaleaz cu o discriminare pe temei de
origine a produsului i este contrar dreptului comunitar.
Contestatoarea concluzioneaz c pierderile prin evaporare
constatate i înregistrate cu ocazia inventarierilor din 2008 i 2009, ca
urmare a depozit rii rachiurilor pentru învechire, maturare, nu reprezint
eliberare spre consum a produsului accizabil deoarece:
- au avut loc în antrepozit fiscal;
- pot fi dovedite prin rapoartele de prelucrare;
- sunt înregistrate i eviden iate în contabilitate;
- se încadreaz în coeficien ii maximi de pierderi specifice
activit ilor de depozitare.
4. Referitor la dublarea procedurii de verificare, S.C. “X”
S.A. IA I sus ine faptul c organul vamal, eronat, calculeaz accize
pentru produsul accizabil eliberat spre consum în condi iile art.206^7
alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare i pct.73. alin.(1) lit.b) i lit.c) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, respectiv a art.192 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i
pct.16. alin.(1) lit.b) i lit.c) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului
nr.44/2004, prin luarea în calcul a pierderilor iremediabile din anul 2008,
pentru o perioad supus impozit rii de 365 zile, în condi iile în care, pân
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la data de 10.06.2008, societatea a fost supus altei verific ri concretizat
în Raportul de inspec ie fiscal nr…. din 18.06.2008.
Pentru aceste considerente, invocând înc lcarea prevederilor
art.105 alin.(3) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, societatea
consider c este necesar recalcularea accizei aferente pierderilor la
depozitare înregistrate cu ocazia inventarului din octombrie 2008 pentru
perioada supus verific rii, respectiv perioada 11.06.2008 - 31.12.2008,
adic pentru 204 zile i nu pentru 365 zile, considerând c s-a calculat în
plus obliga ia de plat în sum de s lei.
II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei Jude ene
pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul Inspec ie Fiscal
i
Control Ulterior, în urma controlului efectuat la S.C. “X” S.A. IA I, ce a
vizat modul de calcul, declarare i plat a accizei în perioada 11.06.2008 –
31.12.2010 au emis Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011, emis
în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. …/23.05.2011, prin care au
stabilit în sarcina societ ii obliga ia de plat privind accizele în sum total
de s lei, în condi iile în care, potrivit raportului de inspec ie fiscal , organele
de inspec ie fiscal au stabilit diferen a de acciz datorat suplimentar în
sum total de s lei pentru alcoolul etilic i diferen a de acciz pentru vinuri
spumoase, cu semnul minus, în sum de s lei, acestea având cod cont
bugetar diferit.
Urmarea contesta iei formulate de societatea verificat
împotriva acestui act administrativ fiscal, prin Decizia de solu ionare a
contesta iei nr.DGc … din 03.08.2011, emis de c tre Direc ia General a
Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin Serviciul Solu ionare Contesta ii, sa dispus desfiin area Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011,
urmând ca autoritatea vamal s emit un alt act administrativ fiscal în
conformitate cu prevederile legale, pentru aceea i perioad i acela i tip
de impozit.
Preluând constat rile din Raportul de inspec ie fiscal nr.
…/23.05.2011, inspectorii vamali din cadrul Direc iei Jude ene pentru
Accize
i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul Inspec ie Fiscal
Supraveghere Produse Accizate, au întocmit Raportului de inspec ie fiscal
nr. …/01.09.2011 în baza c ruia au emis Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
…/01.09.2011, prin care, referitor la acciza pentru b uturi spirtoase, uic i
rachiuri din fructe, au consemnat urm toarele:
Din totalul pierderilor tehnologice declarate de societate, s grade
dall sunt impozabile, iar din totalul pierderilor la depozitare declarate, s
grade dall sunt impozabile, accizele aferente fiind în sum total de s lei.
Referitor la pierderile tehnologice, organele de inspec ie fiscal
au consemnat c se înregistreaz la opera iunile de cupajare, filtrare,
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redistilare i depozitare, aceste opera iuni fiind eviden iate în rapoartele de
produc ie i stabilite cu ocazia inventarierii.
Conform declara iei antrepozitarului, potrivit adresei nr. ….2011,
limitele de pierderi tehnologice i coeficien ii de pierderi la depozitare sunt
cei specifica i în Ordinele nr. 218/30.11.1978 i nr. 14/16.01.1981, emise
de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, ordine care se refer la
„plafoanele maximale pentru randamente, sc z mânt i norme de consum
aplicate în activitatea de industrie a vinului i rachiurilor din unit ile MAIA”.
Conform aceleia i declara ii, S.C. “X” S.A. IA I, nu de ine studii
realizate de alte persoane juridice abilitate, studii prev zute la pct. 73. din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Filtrarea se face în scopul înl tur rii depunerilor sau altor
impurit i, iar potrivit normelor utilizate de societatea verificat , la filtrarea
uicii, rachiului i vinului ars, se pierde 0,20% din cantitatea filtrat ,
exprimat în grade dall, conform Ordinului nr. 218/1978, pagina 30.
Cupajarea cuprinde opera iunea de transvazare a dou sau mai
multe produse alcoolice finite în recipientul de cupajare i omogenizarea
acestor produse. Norma maxim de consum stabilit prin Ordinul nr.
218/1978, pagina 28, pentru cupajarea de uic i rachiuri, norma este de
0,11%, astfel încât în procesul de filtrare-cupajare, pierderea tehnologic
maxim este de 0,31% (0,20 la filtrare + 0,11 la cupajare).
Media pierderilor tehnologice înregistrate de S.C. “X” S.A. IA I,
la cupajare – filtrare, în perioada 11.06.2008 – 31.12.2010, a fost de
aproximativ 0,45%, conform rapoartelor de cupajare – filtrare, diferen a
dintre pierderile înregistrate i pierderile maxime care ar fi putut fi acordate
pe baza normelor utilizate de antrepozitar în anii 2009 i 2010, fiind de s
grade dall.
Cantitatea de s grade dall (5,558 hl alcool pur), care dep e te
norma de consum la filtrare – cupajare, a fost considerat eliberare în
consum, pentru care se datoreaz accize, cuantumul accizei calculate de
c tre organele de inspec ie fiind de s lei.
Redistilarea este un proces tehnologic discontinuu la care sunt
supuse rachiurile ob inute de antrepozitar la instala ia de distilare continu ,
în vederea îmbun t irii calit ii acestora, prin „înl turarea unor defecte
(mucegai, cocleal etc.) i îmbun t irea aromei” i care se face „ori de
câte ori este necesar”, conform declara iei societ ii nr. 1900/17.06.2003,
numit Program de fabrica ie, depus la dosarul de autorizare în calitate de
antrepozitar fiscal în anul 2003. Redistilarea se face la unitatea „Charente”,
care const în 5 cazane de distilare, pierderea tehnologic maxim de
redistilare fiind de aproximativ 3%, conform normelor utilizate, potrivit
Ordinului nr. 218/1978, pagina 44.
Potrivit Declara iei privind capacitatea de produc ie nr.
1896/17.06.2003, anexat de S.C. “X” S.A. IA I la cererea de autorizare
în calitate de antrepozitar fiscal, capacitatea de produc ie maxim zilnic a
unita ii „Charente” este de s litri alcool pur (5 cazane x s litri) iar cea lunar
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este de s litri alcool pur. La capacitatea maxim de produc ie a unit ii
„Charente” (s litri alcool pur = s grade dall), cu un randament de 97%,
pierderea maxim , calculat conform normelor utilajelor, într-o lun de
func ionare continu , este de s grade dall.
Pierderile peste aceast limit maxim , respectiv s grade dall în
luna iunie 2010, s grade dall în luna iulie 2010, s grade dall în luna august
2010, s grade dall în luna septembrie 2010 i s grade dall în luna noiembrie
2010, nu se încadreaz în limitele prev zute în normele tehnologice i nu
au au fost acceptate ca fiind neimpozabile. Pentru cantitatea de s grade
dall care dep e te pierderea maxim posibil la redistilare, organele de
inspec ie fiscal au considerat c este eliberare pentru consum, fiind
calculate accize în sum de s lei.
Pierderile la depozitare sunt efectul procesului natural de
evaporare, în principal, iar din punct de vedere fiscal, regimul aplicabil
pierderilor în cauz este cel prev zut la art. 206^7 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet tile ulterioare, precum i cel
prev zut la pct. 16. din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/
2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, în forma aplicabil pân la
data de 01.04.2010 i ale pct. 73. din norme, în forma aplicabil dup data
de 01.04.2010.
Organele de inspec ie fiscal , în urma informa iilor primite de la
societate, prin r spunsul nr. …/13.04.2011, urmarea solicit rilor f cute prin
adresa nr. …, au constatat faptul c procentul utilizat de antrepozitar
pentru calculul pierderilor la depozitarea b uturilor în vase din lemn a fost
ales în mod eronat, respectiv procentul de 0,065%, fa de procentul de
0,0055% prev zut de norme.
Ca urmare, s-a procedat la recalcularea pierderilor maxime care
ar fi putut fi acordate cu ocazia inventarelor din anii 2008 i 2009,
utilizându-se procentul zilnic de pierderi de 0,0055% pentru produsele
alcoolice depozitate în vase de lemn, fa de procentul de 0,065% utilizat
de antrepozitar.
Diferen a dintre pierderea înregistrat în contabilitate de
societate i pierderea maxim care ar fi putut fi acordat pe baza normelor,
stabilit de organelle de inspec ie fiscal este de s grade dall, cantitate
considerat eliberat pentru consum, pentru care se datoreaz accize în
sum total de s lei.
Temeiurile de drept invocate pentru stabilirea obliga iilor fiscale
suplimentare de plat sunt prevederile art. 165, art. 166 i art 206^7 alin (1)
lit a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i pe cele ale pct. 16. i 73. din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 cu modific rile i
complet rile ulterioare.
III. Având în vedere constat rile organelor de inspec ie
fiscal , motivele prezentate de societate, documentele existente la
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dosarul cauzei, precum i prevederile actelor normative în vigoare, se
re in urm toarele:
1. Referitor la contesta ia formulat împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. …/01.09.2011, emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. …/01.09.2011 de c tre Direc ia Jude ean pentru
Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul Inspec ie Fiscal
i
Supraveghere Produse Accizate, cauza supus solu ion rii const în
a ne pronun a dac , legal, organele de inspec ie fiscal au considerat
ca fiind impozabil cantitatea total de pierderi de alcool de s grade
dall, stabilind în sarcina S.C. “X” S.A. IA I accize suplimentare în
sum de s lei pentru b uturi spirtoase, uic
i rachiuri din fructe
(accize alcool etilic) aferente pierderilor tehnologice i pierderilor
datorate depozit rii, în condi iile în care societatea sus ine faptul c
pierderile înregistrate nu reprezint eliberare pentru consum a
produsului accizabil deoarece:
- au avut loc în antrepozit fiscal;
- pot fi dovedite prin rapoartele de prelucrare;
- sunt înregistrate i eviden iate în contabilitate;
- se încadreaz în coeficien ii maximi de pierderi
specifice activit ilor de depozitare.
În fapt, urmarea dispozi iilor din Decizia Direc iei Generale a
Finan elor Publice a Jude ului Ia i nr.DGc… din 03.08.2011 privind
solu ionarea contesta iei formulate de S.C. “X” S.A. IA I împotriva
Deciziei de impunere privind obliga iile suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011, emis de Direc ia Jude ean pentru
Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul de Inspec ie Fiscal i Control
Ulterior, potrivit c rora s–a desfiin at actul administrativ fiscal atacat,
organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei Jude ene pentru Accize i
Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul de Inspec ie Fiscal
i Supraveghere
Produse Accizate au emis Decizia de impunere privind obliga iile
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr…. din 01.09.2011, în
baza Raportului de inspec ie fiscal nr. … din 01.09.2011, preluând
constat rile din decizia de impunere desfiin at .
Inspectorii vamali au constatat c , urmarea activit ii
desf urate, S.C. “X” S.A. IA I, de inând Autoriza ia de Antrepozit Fiscal
nr…. din 19.12.2003 valabil pentru desf urarea activit ilor: produc ia de
b uturi pe baz de alcool, inclusiv uica i rachiuri din fructe, potrivit c reia,
în regim suspensiv de la plata accizelor, societatea poate s primeasc , s
produc , s transforme s de in i s expedieze, dup caz, urm toarele
produse accizabile: uica i rachiuri de fructe i b uturi spirtoase, în
perioada 11.06.2008 – 31.12.2010, a înregistrat diminuarea stocului de
produse accizabile cu cantitatea total de pierderi de produse accizabile de
sgrade dall.
Inspectorii vamali au considerat c pierderile înregistrate de
societate dep esc limitele maxime prev zute în normele tehnice ale
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utilajelor i instala iilor stabilind c , din totalul pierderilor înregistrate de
societate, cantitatea de s grade dall, cantitatea total de pierderi de alcool
de s grade dall ca fiind impozabil , din care: s grade dall reprezint pierderi
tehnologice, iar s grade dall reprezint pierderi la depozitare.
Ca urmare, au procedat la calcularea de accize suplimentare în
sum de s lei pentru b uturi spirtoase, uic i rachiuri din fructe (accize
alcool etilic) aferente pierderilor tehnologice i pierderilor datorate
depozit rii, produse în antrepozitul fiscal de inut de S.C. “X” S.A. IA I,
pentru perioada 11.06.2008 – 31.12.2010, pierderi care dep esc limitele
maxime prev zute în normele tehnice ale utilajelor i instala iilor, dup cum
urmeaz :
- pentru cupaj ri – filtr ri
- s lei;
- pentru redistil ri
- s lei;
- pentru depozit ri (evapor ri) - s lei.
S.C. “X” S.A. IA I contest obliga iile fiscale stabilite prin
Decizia de impunere privind obliga iile suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr…. din 01.09.2011 în sum total de s lei reprezentând
acciza pentru b uturi spirtoase, uic
i rachiuri din fructe, aferent
pierderilor tehnologice i depozit rii, considerate de echipa de inspec ie
fiscal ca fiind impozabile, sus inând faptul c pierderile înregistrate
îndeplinesc condi iile în care nu se datoreaz accize, acestea fiind
înregistrate respectând prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii i
Industriei Alimentare nr.218/1978 prin care se aprob Plafoanele maximale
pentru randamente, sc z mânt i norme de consum aplicate în activitatea
de industrie a vinului i rachiurilor i ale Ordinului Ministerului Agriculturii i
Industriei Alimentare nr.14/1981 privind aprobarea normelor maxime de
perisabilitate la manipularea, depozitarea i transportul materiilor prime,
materialelor i produselor la unit ile M.A.I.A.
În drept, în cauz sunt aplicabile prevederile art. 192 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
în vigoare pân la data de 01.04.2010, potrivit c rora,
„(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.
(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
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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.”,
coroborate cu cele ale pct.16. din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art.192, în forma aplicabil pân
la data de 01.04.2010, potrivit c rora,
„În cazul pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile,
acestea se admit ca neimpozabile atunci cand sunt indeplinite
urmatoarele conditii:
a) pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea
pierderilor sau lipsurilor;
b) se încadreaz în limitele prev zute în normele tehnice ale
utilajelor i instala iilor; i
c) sunt evidentiate i inregistrate în contabilitate.”
i ale art. 206^7 din acela i act normativ, în forma aplicabil dup data de
01.04.2010, potrivit c rora,
„(1) În în elesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum
reprezint :
a) ie irea produselor accizabile, inclusiv ne-regulamentar ,
dintr-un regim suspensiv de accize;
b) de inerea de produse accizabile în afara unui regim
suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în
conformitate cu dispozi iile prezentului capitol;
c)
producerea
de
produse
accizabile,
inclusiv
neregulamentar , în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, chiar i neregulamentar,
cu excep ia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat
dup import, în regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului
fiscal altfel decât ca materie prim .
[…]
(5) Distrugerea total
sau pierderea iremediabil
a
produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o
cauz ce ine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de
for major sau ca o consecin a autoriz rii de c tre autoritatea
competent , nu este considerat ca eliberare pentru consum.
(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate
distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile
ca produse accizabile. Distrugerea total sau pierderea iremediabil a
produselor accizabile trebuie dovedit autorit ii competente, potrivit
preciz rilor din normele metodologice.
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(7) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi
scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate
cu scutirea este considerat eliberare pentru consum.
[…]”,
coroborate cu cele ale pct.73. din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 206^7, în vigoare dup data
de 01.04.2010, potrivit c rora,
„[…]
(2) Nu se consider eliberare pentru consum distrugerea
total sau pierderea iremediabil de produse accizabile, dac acestea
intervin în timpul în care se afl într-un regim suspensiv de accize i
dac :
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România
datorit v rs rii, spargerii, incendierii, contamin rii, inunda iilor sau
altor cazuri de for major ;
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;
c) este ca urmare a autoriz rii de c tre autoritatea vamal
teritorial .
(3) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situa iile
prev zute la alin. (2) nu se datoreaz accize, atunci când sunt
îndeplinite urm toarele condi ii:
a) se prezint imediat autorit ii vamale teritoriale dovezi
suficiente despre evenimentul produs, precum i informa ii precise cu
privire la cantitatea de produs care nu este disponibil pentru a fi
folosit în România, în cazul prev zut la alin. (2) lit. a);
b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind
înregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;
c) se încadreaz , în cazul de la alin. (2) lit. b), în limitele
prev zute în normele tehnice ale utilajelor i instala iilor sau în
coeficien ii maximi de pierderi specifice activit ilor de depozitare,
manipulare, distribu ie i transport prev zu i în studiile realizate de
persoane juridice abilitate la solicitarea antrepozitarului interesat; i
d) sunt eviden iate i înregistrate în contabilitate.
(4) În situa ia prev zut la alin. (3) lit. c) responsabilitatea
fa
de corectitudinea coeficien ilor maximi de pierderi revine
persoanei juridice abilitate s efectueze studiile respective.
(5) Antrepozitarii autoriza i au obliga ia ca o copie a studiilor
prev zute la alin. (3) lit. c) s fie depus la autoritatea vamal
teritorial în vederea înregistr rii i p str rii de c tre aceast
autoritate, iar în cazul produselor energetice studiile vor purta i viza
Ministerului Economiei, Comer ului i Mediului de Afaceri.
(6) Condi iile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit
fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate în consum,
atunci când se datoreaz unor cauze fortuite sau de for major ori
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atunci când produsele nu mai îndeplinesc condi iile de
comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finan elor
publice.
(7) 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 în una dintre situa iile prev zute la alin. (2)
i când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de
produse accizabile, se calculeaz cu cota cea mai mare practicat în
antrepozitul fiscal respectiv.
[…]
(11) În toate situa iile în care distrugerea sau pierderea
produselor accizabile nu se admite ca neimpozabil , acciza devine
exigibil la data la care autoritatea vamal teritorial a stabilit regimul
pierderilor i se pl te te în termen de 5 zile de la aceast dat .
Astfel, potrivit prevederilor legale redate mai sus, se în elege c
în situa ia constat rii lipsurilor de produse accizabile, acestea sunt scutite
de la plata accizelor doar dac îndeplinesc urm toarele condi ii: 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 pierderile respective nu pot
fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculeaz cu cota
cea mai mare practicat în antrepozitul fiscal respectiv.
Se re ine faptul c S.C. “X” S.A. IA I de ine Autoriza ia de
Antrepozit Fiscal nr…. din 19.12.2003 valabil pentru desf urarea
activit ilor: produc ia de b uturi pe baz de alcool, inclusiv uica i rachiuri
din fructe, în baza c reia permite ca, în regim suspensiv de la plata
accizelor, s primeasc , s produc , s transforme s de in
i s
expedieze, dup caz, urm toarele produse accizabile: uica i rachiuri de
fructe i b uturi spirtoase.
În perioada supus verific rii, 11.06.2008 – 31.12.2010, S.C. “X”
S.A. IA I a înregistrat diminuarea stocului de produse accizabile cu
pierderi aferente procesului tehnologic i din depozitare, astfel:
- la filtrate – cupajare: s grade dall;
- la redistilare: s grade dall;
- la depozitare: s grade dall.
a) Referitor la accizele în sum de s lei aferente pierderilor
tehnologice la cupajare- filtrare:
S.C. “X” S.A. IA I sus ine c a înregistrat aceste pierderi
respectând limitele de pierderi tehnologice aplicând coeficien ii de pierderi
specifica i în Ordinele Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare
nr.218/1978 prin care se aprob Plafoanele maximale pentru randamente,
sc z mânt i norme de consum aplicate în activitatea de industrie a vinului
i rachiurilor i nr.14/1981 privind aprobarea normelor maxime de
perisabilitate la manipularea, depozitarea i transportul materiilor prime,
materialelor i produselor la unit ile M.A.I.A.

16

La pagina 30-31 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului
Agriculturii i Industriei Alimentare nr.218/1978 prin care se aprob
Plafoanele maximale pentru randamente, sc z mânt i norme de consum
aplicate în activitatea de industrie a vinului i rachiurilor se define te:
„Sc z mântul de filtrare cuprinde opera iunea de tragere a
produselor dintr-un recipient, filtrarea propriu-zis
i introducerea
produsului în recipientul de depozitare. Dup filtrare, masa filtrant se
stoarce sau se preseaz pentru recuperarea unei p r i din produs.”
„Sc z mântul de cupajare cuprinde opera iunile de
transvarsare a produselor care intr în cupaj în recipientul în care se
execut cupajul, cât i omogenizarea cupajului.”
Potrivit aceluia i act normativ, la pg. 30, se prevede c la
filtrare se pierde 0,20% din cantitatea filtrat , exprimat în grade dall, iar
pentru cupajarea de uic
i rachiuri norma maxim de consum admis
este de 0,11%, astfel încât în procesul de filtrare-cupajare pierderea
maxim este de 0,31%.
Din Situa iile redistil rilor întocmite de societate lunar, defalcate
pe zile, în care sunt centralizate rapoartele de cupajate-filtrare în care sunt
înscrise cantit ile de alcool intrate, cantit ile de alcool ie ite i pierderile,
exprimate în grade dall, rezult c media pierderilor tehnologice
înregistrate la cupajare-filtrare în perioada supus verific rii a fost de
aproximativ 0,48% (…), dep ind astfel norma medie maxim de 0,31% .
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult :
- s grade dall - cantitatea total de produs alcoolic intrat
supus filtr rii-cupaj rii;
- sgrade dall - cantitatea total de produs alcoolic rezultat ;
- s grade dall - pierderi înregistrate de societate;
- s grade dall - pierderi maxime rezultate aplicând norma
maxim de 0,31%.
Ca urmare, diferen a rezultat dinte cantitatea de s grade dall
reprezentând pierderi înregistrate de societate i cantitatea de s grade dall
reprezentând pierderi maxime rezultate aplicând norma maxim de 0,31%,
respectiv de s grade dall reprezint eliberare pentru consum.
Astfel, rezult c , legal, organele de inspec ie fiscal au
considerat ca fiind impozabil cantitatea s grade dall, stabilind în
consecin în sarcina societ ii obliga ia de plat a accizei aferente în sum
de s lei.
Nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei
afirma ia societ ii potrivit c reia „… limitarea coeficientului de pierderi la o
singur filtrare nu are temei legal.”, în condi iile în care procesul tehnologic
cupajare - filtrare real utilizat de antrepozitar cuprinde dou filtr ri,
deoarece, la pagina 33 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Agriculturii i
Industriei Alimentare nr.218/1978 prin care se aprob plafoanele maximale
pentru randamente, sc z mânt i norme de consum aplicate în activitatea
de industrie a vinului i rachiurilor, se fac urm toarele preciz ri;
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„Not : […] Norma de consum la îmbutelierea produselor: uic ,
rachiuri naturale i industriale, vinars, alcool rafinat, tehnic i sanitar
cuprinde opera iunile urm toare:
Transvarsarea produselor din recipien ii în care se afl
preg tite pentru îmbuteliere ( i în care se determin volumul lor) în vasele
de presiune, filtrare înainte de îmbuteliere i îmbutelierea propriu-zis ,
turnarea produsului în sticle, dopuire, etichetare etc.).”
Deci, acordarea sc z mântului prev zut de norma de consum
maxim de 0,20% se acord pentru o singur opera iune filtrare, care, a a
cum rezult din defini ia sc z mântului de filtrare cuprinde practic dou
filtr ri, respectiv: opera iunea de tragere a produselor dintr-un recipient i
filtrarea propriu-zis .
Se re ine faptul c organele de control au luat în calcul
opera iunile realizate eviden iate de societate în rapoartele de cupajarefiltrare, astfel c nu au existat alte opera iuni de cupajate-filtrare care s nu
fi fost avute în vedere la stabilirea obliga iei de plat i, ca urmare, se va
respinge contesta ia societ ii pentru accizele în sum de s lei, ca
neîntemeiat .
b)
Referitor la accizele în sum de s lei aferente
pierderilor tehnologice la redistilare:
Potrivit sus inerilor societ ii contestatoare, în cadrul
antrepozitului fiscal, produsele cu t rie alcoolic cuprins între 30-70 grade
dall se ob in în instala ia de distilare continu (în care în procesul de
produc ie se transform în rachiu vinul depreciat, drojdia, marcurile de
fructe aduse din afara antrepozitului). Dac se constat defecte (miros,
gust, culoare, cocleal , mucegai) se procedeaz la redistilare/rectificare
pentru îmbun t irea calit ii produselor, utilizând instala iile Charante.
Activitatea de produc ie, respectiv transformarea materiei prime
(vin depreciat, marcuri de fructe, drojdie) adus din exteriorul antrepozitului
se desf oar în coloana de distilare continu , nu în instala iile Charante.
Opera iunea de redistilare nu este activitate de produc ie supus
autoriz rii, ci o activitate de îmbun t ire a calit ii produselor ob inute în
instala ia de distilare continu , opera iune care se desf oar în antrepozit
fiscal autorizat (regim suspensiv de acciz ).
În anul 2009 în instala ia de distilare continu a ob inut un
rachiu de slab calitate care nu era propriu pentru consum, iar în anul 2010
aceast cantitate a fost redistilat pentru a se ob ine o calitate necesar
pentru consum, procedându-se la fel i cu o mare parte din rachiurile aflate
în stoc.
Produsul brut, respectiv rachiul de fructe, rachiul de vin i
rachiul de drojdie, ob inut în vederea comercializ rii, mai sufer
i alte
opera iuni tehnologice cum ar fi redistilare, rectificare, cupajare, filtrare,
învechire în func ie de caracteristicile pe care trebuie s le aib în
momentul eliber rii în consum, pe pia .
Redistilarea este un proces tehnologic discontinuu la care sunt
supuse rachiurile ob inute de antrepozitar la instala ia de distilare continu ,
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în vederea îmbun t irii calit ii acestora i care, potrivit declara iei
societ ii nr.1900/17.06.2003, numit „Program de fabrica ie”, se face ori
de câte ori este necesar. Redistilarea se face la unitatea „Charente” care
const în 5 cazane de distilare.
Conform normelor utilizate de societate, respectiv coeficien ii
din Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare
nr.218/1978 prin care se aprob Plafoanele maximale pentru randamente,
sc z mânt i norme de consum aplicate în activitatea de industrie a vinului
i rachiurilor, pierderea tehnologic maxim la redistilare prev zut la
pagina 44 este de aproximativ 3%.
Capacitatea maxim zilnic de produc ie a unit ii „Charente”
este de s litri alcool pur (5 cazane x s litri), iar cea lunar este de slitri
alcool pur, conform „Declara iei privind capacitatea de produc ie”
nr.1896/17.06.2003, reprezentând declara ia pe propria r spundere privind
capacitatea maxim de produc ie în 24 ore, prev zut la pct.84. alin.(21)
din Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
Organele de inspec ie fiscal , luând în calcul capacitatea
maxim de produc ie a unit ii „Charente” conform „Declara iei privind
capacitatea de produc ie” nr…./17.06.2003, au constatat c societatea a
înregistrat pierderi peste limita maxim prev zut în normele tehnologice în
perioada iunie - noiembrie 2010, respectiv cantitatea de s grade dall i,
considerând c aceast cantitate reprezint eliberare pentru consum, au
stabilit în sarcina societ ii obliga ia de plat reprezentând accize în sum
total de s lei
Societatea contestatoare sus ine faptul c stabilirea capacit ii
maxime de produc ie este un act juridic unilateral decurgând din declara ia
contribuabilului la data autoriz rii antrepozitului fiscal i c informa iile
furnizate au ca surs datele tehnice de inute de solicitantul autoriza iei din
normele tehnice ale utilajelor de produc ie, din manualele de proceduri de
fabrica ie de inute de antrepozitar.
Înregistrarea complet
a activit ii din perioada supus
verific rii dep e te volumul calculat teoretic de c tre organele de
inspec ie fiscal dup capacitatea maxim de produc ie stabilit prin
Declara ia nr…./17.06.2003.
Necorelarea capacit ii de redistilare a instala iei Charente
declarat la data autoriz rii ca antrepozit fiscal este un fapt procedural,
sanc ionabil conform dispozi iilor legale. Acest fapt este rezultatul unei erori
materiale, (afectând procedura prealabil a autoriz rii i generând
consecin e de ordin procesual-fiscal) i nu produce efecte asupra accizei
efectiv datorate în raport de produc ia realizat .
Realizarea i înregistrarea în eviden ele contabile a volumului
de distilare constatat de organele de inspec ie fiscal reflect un fapt real,
consemnat în Rapoartele de redistilare.
Ca urmare, societatea contestatoare solicit admiterea ca baz
de calcul a pierderilor la redistilare a întregii cantit i de alcool procesat de
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antrepozitar în perioada iunie – noiembrie 2010, f r limit ri de natur
formal i procedural .
Nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a contesta iei
argumentele societ ii contestatoare prezentate mai sus, deoarece aceasta
de ine autoriza ia de antrepozit fiscal care a fost eliberat de autoritatea
competent în baza informa iilor furnizate prin cererea de autorizare, iar în
conformitate cu prevederile art.206^26 alin.(1) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
„Orice antrepozitar autorizat are obliga ia de a îndeplini
urm toarele cerin e:
[…]
j) s în tiin eze autorit ile competente despre orice
modificare ce inten ioneaz s o aduc asupra datelor ini iale în baza
c rora a fost emis autoriza ia de antrepozitar, cu minimum 5 zile
înainte de producerea modific rii;[…]”. ,
iar la pct.87. alin.(24), art.206^26 alin.(1), din Normele de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului
nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, se precizeaz :
„Intr sub inciden a termenului de minimum 5 zile orice
modificare pe care antrepozitarul autorizat inten ioneaz s o aduc
asupra datelor ini iale în baza c rora a fost emis autoriza ia de
antrepozitar, prin notificarea inten iei respective la autoritatea vamal
teritorial . […].”
Se re ine faptul c potrivit prevederilor pct.73. alin.(2, ale art.
206^7, din Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, redate mai sus, nu se datoreaz accize atunci când
pierderile se încadreaz în limitele prev zute în normele tehnice ale
utilajelor i instala iilor sau în coeficien ii maximi de pierderi specifice
activit ilor de depozitare, manipulare, distribu ie i transport prev zu i în
studiile realizate de persoane juridice abilitate la solicitarea antrepozitarului
interesat.
Ori, societatea nu a depus la autoritatea vamal o alt
declara ie privind capacitate de produc ie înafar de Declara ia nr…. din
17.06.2003, potrivit c reia capacitatea maxim zilnic de produc ie a
unit ii „Charente” este de s litri alcool pur (5 cazane x s litri), iar cea lunar
este de s litri alcool pur, nerezultând astfel o alt situa ie decât cea
constatat de c tre organele de inspec ie fiscal .
Ca urmare, se re ine c legal, organele de inspec ie fiscal au
considerat c pierderile înregistrate de c tre societatea contestatoare în
procesul de redistilare peste limita maxim calculat având ca baz de
calcul capacitatea maxim de produc ie stabilit prin Declara ia nr…. din
17.06.2003 reprezint eliberare pentru consum, urmând a se respinge
contesta ia pentru acest cap t de cerere reprezentând accize în sum
total de s lei, ca neîntemeiat .
c) Referitor la accizele în sum de s lei aferente
pierderilor la depozitare:
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Se re ine faptul c societatea a înregistrat în contabilitate în
luna ianuarie 2009 diminuarea stocului de produse accizabile cu cantitatea
de s grade dall stabilit cu ocazia valorific rii inventarului din octombrie
2008 i cu cantitatea de s grade dall aferent valorific rii inventarului din
decembrie 2009, înregistrat în contabilitate în luna ianuarie 2010.
Organele de inspec ie fiscal au considerat ca fiind eliberat
pentru consum cantitatea de s grade dall pentru care a stabilit accize în
sum de s lei, reprezentând pierdere la depozitare peste limita maxim
aferent anului 2008 i cantitatea de s grade dall, pentru care a stabilit
accize în sum de s lei, calculat aplicând coeficientul de 0,0055%,
prev zut în Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Agriculturii i Industriei
Alimentare nr.218/1978 prin care se aprob plafoanele maximale pentru
randamente, sc z mânt i norme de consum aplicate în activitatea de
industrie a vinului i rachiurilor i nr.14/1981 privind aprobarea normelor
maxime de perisabilitate la manipularea, depozitarea i transportul
materiilor prime, materialelor i produselor la unit ile M.A.I.A.
Societatea sus ine c , potrivit procedurii de proces PP35,
ÎNVECHIRE DISTILATE, punctul 4.2 “Parametri tehnologici ai procesului
de învechire” , rachiurile crude se pun la învechit la temperaturile de 20-25
grade Celsius, iar cele învechite se p streaz la temperaturi de 15-20
grade Celsius. În condi iile în care învechirea are loc la temperaturi de
aproape trei ori mai mari celei pentru care coeficientul de pierderi prin
evaporare acceptat este de 0,0055%, considerarea acestui procent ca
punct maxim de referin este gre it .
În timpul învechirii, distilatul sufer o serie de transform ri atât
prin oxidarea unor componen i, cât i prin extragerea din doaga de stejar a
unor substan e care contribuie la formarea componen ilor favorabili calit ii
produsului. Sub influen a oxigenului care p trunde prin porii doagelor, au
loc continuu procese de oxidoreducere care determin o maturizare
treptat a distilatului de vin i o dezvoltare a calit ii de gust i de arom ,
aceste procese petrecându-se cu o intensitate mai mare sau mai mic în
func ie de cantitatea de oxigen i de condi iile de temperatur .
La temperaturi ridicate, care gr besc procesul de învechire,
evaporarea este accentuat , dep ind chiar procentul de 0,065% care a
fost luat ca referin pentru a compara diferen ele la inventariere datorate
evapor rii la depozitare, pentru deductibilitate, având în vedere i
experien a pe care o are societatea în domeniu.
În condi iile în care rachiul, indiferent de materia prim din care
a rezultat, respectiv prune, mere, etc., pus la maturat, învechit, se
comport la fel, contestatoarea afirm c în mod eronat organele de
inspec ie fiscal au considerat c procentul de 0,065% se aplic doar la
uic (rachiu de prun ), în sus inere motivând c a depus la Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i, prin adresa nr.
…/17.05.2011, Decizia de aprobare a normelor interne de consum i
pierderi i referatul tehnologului.
Societatea consider c uica este din punct de vedere fiscal –
atât pentru regimul de accize cât i pentru regimul vamal, un produs din
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grupa rachiuri i toate rachiurile sunt susceptibile de a fi supuse unui
proces de învechire pentru a li se spori valoarea i calitatea i, conform
prevederilor art.3 din Normele privind definirea, descrierea, prezentarea i
etichetarea b uturilor tradi ionale române ti, aprobate prin Ordinul emis de
Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale nr. 368 din 13 iunie 2008,
procesul de învechire se aplic tuturor tipurilor de rachiuri, nu numai
rachiului de prune ( uica).
Ca urmare sus ine c plafoanele maxime de perisabilit i sunt
cele prev zute de Ordinul nr. 218/1978, actualizat prin Ordinul nr. 14/1981
emise de autoritatea care reglementeaz domeniul, respectiv Ministerul
Agriculturii i Industriei Alimentare, procentul maxim avut în vedere este cel
prev zut în actul men ionat, pentru rachiul pus la învechit, bonitat, de
0,065%.
A a cum rezult din Referatul privind modalitatea de calcul a
sc z mintelor, anexat în copie la dosarul cauzei, S.C. “X” S.A. IA I a
stabilit sc z mintele diferit, în func ie de tipul vasului de depozitare,
respectiv în vase din inox i în butoaie de stejar.
Astfel, pentru anul 2008, societatea a considerat c din
cantitatea total de s grade dall existent scriptic în sold la data de
31.12.2008, 73,24% era depozitat în vase de inox aplicând coeficientul de
0,0035% i 26,76% era depozitat în butoaie din lemn în vederea
bonitiz rii, aplicând procentul de 0,065 % înregistrând în baza Procesului
verbal diminuare stoc nr.111 din 31.01.2009 la perisabilit i cantitatea de
129.371 grade dall reprezentând:
s grade dall alcool tehnic;
s grade dall brandz gr;
s grade dall macerat gr;
s grade dall rachiu drojdie gr;
s grade dall rachiu mere gr;
s grade dall rachiu vi ine gr.
Pentru anul 2009, societatea a considerat c din cantitatea
total de s grade dall existent scriptic în sold la data de 31.12.20089,
73,54% din cantitate era depozitat în vase de inox aplicând coeficientul de
0,0035% i 26,46% din cantitate era depozitat în butoaie din lemn în
vederea bonitiz rii, aplicând procentul de 0,065 % înregistrând în baza
Procesului verbal diminuare stoc nr… i nr… din 01.01.2010, la
perisabilit i, cantitatea de s grade dall reprezentând:
s grade dall rachiu drojdie gr;
s grade dall rachiu fructe gr;
s grade dall rachiu fructe gr;
s grade dall rachiu mere gr;
s grade dall rachiu mere gr;
s grade dall rachiu vi ine gr;
s grade dall rachiu din vin gr;
s grade dall rachiu vi inat gr;
- s grade dall suc vi ine alcoolizat gr.
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Se re ine faptul c S.C. “X” S.A. IA I a utilizat procentul de
0,065% corespunz tor uicii bonitate pentru toate rachiurile depozitate în
vase din lemn.
Potrivit defini iei de la art.3 din Normele privind definirea,
descrierea, prezentarea i etichetarea b uturilor tradi ionale române ti,
aprobate prin Ordinul emis de Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale nr.
368 din 13 iunie 2008,
„În func ie de tehnologia de fabrica ie, de materiile prime i
materialele folosite, de calit ile organoleptice i de propriet ile
fizico-chimice, uica, horinca, tur ul, p linca, vinarsul, rachiul de
fructe, rachiul de tescovin
i rachiul de drojdie de vin se definesc
dup cum urmeaz :
1. uica este o b utur alcoolic tradi ional româneasc
ob inut exclusiv prin fermentarea alcoolic
i distilarea prunelor
(diverse soiuri), întregi sau zdrobite, ori a sucului ob inut din prune, în
prezen a sau în lipsa sâmburilor:[…].”
În Manualul de procedur – Prepararea Rachiurilor Naturale transmis cu Adresa de inaintare nr…. din 27.03.2009, S.C. “X” S.A. IA I,
la pct.3.1. define te uica astfel: ”b utur spirtoas ob inut din
fermentarea alcoolic i distilarea prunelor (diverse soiuri) întregi sau
zdrobite, în prezen a sau în lipsa sâmburilor;[…]”
Având în vedere faptul c societatea contestatoare, atât la
inventarul din 2008 cât i la inventarul din 2009, a constatat pierderi la
diverse sortimente de rachiuri din fructe din vin din drojdie, precum i alcool
tehnic, brandy, macerate, iar în anexa nr.9 “Normenele de perisabilit i la
manipulare, depozitare i transport în industria vinului i b uturilor
alcoolice”, aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii i Industriei
Alimentare nr.14/1981 privind aprobarea normelor maxime de perisabilitate
la manipularea, depozitarea i transportul materiilor prime, materialelor i
produselor la unit ile M.A.I.A., prev d un procent de 0,0055% aplicat la
stocurile de uic
i rachiuri naturale exprimate în grade dall, rezult c
eronat aceasta a utilizat coeficientul de 0,065% valabil pentru uica
bonitat , de i nu a înregistrat pierderi de uic , a a cum am ar tat mai sus.
Ca urmare, legal, organele de inspec ie fiscal au procedat la
recalcularea perisabilit ilor aferente produselor alcoolice depozitate în
vase din lemn utilizând coeficientul de 0,0055%, rezultând c pierderile
înregistrate de c tre societatea verificat de s grade dall aferente
inventarului din anul 2008 i de s grade dall aferente inventarului din anul
2009 nu se încadreaz în limitele prev zute în normele de perisabilit i.
Astfel, diferen a de s grade dall dintre cantitatea de s grade
dall înregistrat ca fiind perisabilit i aferente anului 2008 i cantitatea de s
grade dall rezultat aplicând coeficientul de 0,0055% asupra stocului
scriptic existent la 31.12.2008, precum i diferen a de s grade dall dintre
cantitatea de s grade dall înregistrat ca fiind perisabilit i aferente anului
2009 i cantitatea de s grade dall rezultat aplicând coeficientul de
0,0055% asupra stocului scriptic existent la 31.12.2009, reprezint
eliberare în consum pentru care S.C. “X” S.A. IA I datoreaz accize .
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Referitor la afirma ia societ ii potrivit c reia din punct de
vedere vamal între uic i celelalte rachiuri nu exist diferen e i din acest
motiv rachiurile nu ar trebui s fie tratate discriminatoriu fa de uic nici
din punct de vedere al perisabilit ilor, se re ine faptul c înregistrarea
pierderilor se face în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin Hot rârea
guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Referitor la sus inerile privind unele prevederi comunitare care
stabilesc criterii nediscriminatorii în tratamentul produselor accizabile în
general,potrivit c rora, invocând prevederile Directivei Consiliului
2008/118/CE, societatea consider c regimul juridic al pierderilor de
produc ie trebuie s fie acelea i în toate statele member i s se bazeze
pe criterii nediscriminatorii i c în acest sens, s-a pronun at Curtea
European de Justi ie pentru a sublinia obliga ia statelor member de a
avea o legisla ie intern echitabil
i nediscriminatorie. Condi iile tehnice
pentru exigibilitatea accizei trebuie s fie identice în toate statele member.
Societatea contestatoare mai sus ine c este contrar dreptului
comunitar i inaplicabil în raport de principiul nediscrimin rii orice
dispozi ie legal , prin care se creaz un regim fiscal discriminatoriu pentru
produse aflate în raport de concuren , invocând aplicabilitatea
prevederilor art.110 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene. Prin
raportare la jurispruden a Cur ii Europene i la dispozi iile de drept
comunitar aplicabile, societatea apreciaz c diferen a de tratament fiscal
dintre piederile la bonitizare pentru produsul na ional uic i pierderile la
bonitizare pentru alte rachiuri este discriminatorie i incompatibil cu
dreptul comunitar. Astfel, la situa ii de fapt identice Ordinul Ministerului
Agriculturii i Industriei Alimentare nr.218/1978 prin care se aprob
Plafoanele maximale pentru randamente, sc z mânt i norme de consum
aplicate în activitatea de industrie a vinului i rachiurilor, stabile te un regim
de pierderi diferit pentru uica bonitizat i uica depozitat în vase din lemn
i pentru celelalte rachiuri, rezultând astfel o discriminare a antrepozitarilor
prelucrând alte rachiuri decât uic , neputând înregistra contabil i justifica
pierderi reale de produse accizabile.
Tratamentul fiscal diferit pentru pierderi la învechire uic
i
pentru alte rachiuri, în condi iile în care acestea se comport din punct de
vedere tehnic în mod identic, echivaleaz cu o discriminare pe temei de
origine a produsului i este contrar dreptului comunitar.
Se re ine faptul c aceste sus ineri nu au relevan în cauza
supus solu ion rii.
Referitor la afirma ia societ ii potrivit c reia organele de
inspec ie fiscal nu au respectat prevederile art.105 alin.(3) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003 privind codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, prin luarea în calcul a pierderilor
iremediabile în anul 2008, pentru o perioad de 365 zile, considerând c ar
fi trebuit exclus perioada deja verificat , respectiv 01.01.2008 –
10.06.2008, fiind necesar recalcularea accizei aferente pierderii prin
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luarea în calcul a perioadei 11.06.2008 – 31.12.2008, respectiv 204 zile
calendaristice, se re in urm toarele:
Organele de inspe ie fiscal au calculat accize pentru pentru
piererile la depozitare stabilite pentru anul 2008, înregistrate în eviden a
contabil în luna ianuarie 2009, respectând modul de calculul efectuat de
c tre societatea verificat , înlocuind doar coeficientul de perisabilitate
aplicat de aceasta.
Ca urmare, se re ine c prin Ordinul MAIA nr.14/1981 se
prevede acordarea de perisabilit i în procent de 0,065% doar pentru uica
bonitat (deja învechit ), nefiind prev zute limite de sc z minte pentru
depozitarea uicii i a altor rachiuri naturale în vase din lemn în vederea
bonitiz rii, astfel c , legal, organele de inspec ie fiscal au constatat c
societatea a aplicat eronat coeficientul de 0,065% în loc de 0,0055%
pentru depozitarea produselor accizabile înscrise în Procesele verbale de
diminuare a stocurilor, stabilind obliga ia de plat reprezentând accize în
sum total de s lei aferente pierderilor la depozitarea acestora, urmând a
se respinge contesta ia societ ii pentru aceast sum , ca neîntemeiat .
2. Referitor la contesta ia formulat de S.C. “X” S.A. IA I
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011, emis în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. …/23.05.2011 de c tre Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul de
Inspec ie Fiscal i Control Ulterior, cauza supus
solu ion rii este
dac Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin
Serviciul Solu ionare Contesta ii, se poate investi cu solu ionarea pe
fond a acestui cap t de cerere, în condi iile în care prin Decizia de
solu ionare nr. DGc … din 03.08.2011 s-a solu ionat contesta ia
formulat impotriva acestui titlu de crean .
În fapt, S.C. “X” S.A. IA I a depus la Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i în data de 15.06.2011, fiind
înregistrat sub nr…., contesta ia formulat împotriva Deciziei de impunere
privind obliga iile suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …
din 25.05.2011, emis de acest organ vamal în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. … din 23.05.2011.
Prin adresa nr. …/1/SIFCU/BP/20.06.2011, înregistrat la
Direc ia General
a Finan elor Publice a Jude ului Ia i sub nr.
…/21.06.2011, Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i
transmite spre competent solu ionare contesta ia formulat de S.C. „X”
S.A. IA I.
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin
Serviciul Solu ionare Contesta ii, a emis Deizia nr.DGc … din 03.08.2011
privind soli ionarea contesta iei formulat de S.C. „X” S.A. IA I prin care
s-a dispus desfiin area Deciziei de impunere privind obliga iile suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011 contestat , urmând
ca organele de inspec ie fiscal , s emit actele administrativ fiscale
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conform prevederilor legale, pentru aceea i perioad
i acela i tip de
impozit.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile art.213 alin.(5) din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se precizeaz :
„Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi
asupra excep iilor de procedur
i asupra celor de fond, iar când se
constat c acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza
pe fond a cauzei.’’
Punctul 9.5. din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , aprobate prin Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal nr.2.137/2011, prevede:
„Excep iile de fond în procedura de solu ionare a
contesta iilor pot fi urm toarele: excep ia lipsei de interes, excep ia
lipsei de calitate procesual , prescrip ia, puterea de lucru judecat i
excep ia reverific rii pentru aceea i perioad
i pentru acelea i
obliga ii fiscale.”
Punctul 11.4. din acela i act normativ, precizeaz :
„Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat
atunci când exist identitate de obiect, p r i i cauz . Este lucru
judecat atunci când exist a doua contesta ie care are acela i obiect,
este întemeiat pe aceea i cauz i este între acelea i p r i, f cut de
ele i în contra lor în aceea i calitate. Excep ia puterii lucrului judecat
se poate ridica atât de organul de solu ionare a contesta iei de p r i,
cât i de orice persoan direct interesat .”
În temeiul prevederilor legale citate mai sus i a celor ar tate în
con inutul deciziei, se re ine c S.C. „X” S.A. IA I, a mai formulat o
contesta ie, la data de 15.06.2011, tot împotriva Deciziei de impunere
privind obliga iile suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. …
din 25.05.2011, aceasta desfiin at de c tre Direc ia General a Finan elor
Publice a Jude ului Ia i, prin Serviciul Solu ionare Contesta ii, prin Decizia
nr.DGc … din data de 03.08.2011, solu ia fiind definitiv în sistemul cailor
administrative de atac, conform art.210 alin.(2) din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile
i complet rile ulterioare, care prevede:
„Decizia sau dispozi ia emis în solu ionarea contesta iei
este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac.’’
Ca urmare, Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului
Ia i, prin Serviciul Solu ionare Contesta ii, nu se mai poate investi cu
solu ionarea pe fond a contesta iei formulate împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. … din 25.05.2011, urmând a se respinge contesta ia formulat
de S.C. „X” S.A. IA I, constatându-se autoritate de lucru judecat, existând
identitate de obiect, p r i i cauz .
3.
Referitor
la
contesta ia
formulat
împotriva
Deciziei nr.DGc … din 03.08.2011 privind solu ionarea contesta iei
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formulate de S.C. „X” S.A. IA I emis de c tre Direc ia General a
Finan elor Publice a Jude ului Ia i, prin Serviciul Solu ionare
Contesta ii, se re ine faptul c decizia emis ca urmare a solu ion rii
contesta iei este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac.
A a cum se men ioneaz la finalul Deciziei nr.DGc … din
03.08.2011 privind soli ionarea contesta iei formulate de S.C. „X” S.A.
IA I, aceasta poate formula ac iune în contencios administrativ, în termen
de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Ia i, în conformitate cu prevederile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Pentru considerentele învederate i în temeiul art. 210 i art.
216 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, Directorul
executiv al Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului Ia i,
DECIDE:
Art.1 Respingerea contesta iei formulate de S.C. “X” S.A. IA I,
ca neîntemeiat , pentru suma total de s lei reprezentând acciza pentru
b uturi spirtoase, uic i rachiuri din fructe, aferent pierderilor tehnologice
i depozit rii.
Art.2 Respingerea contesta iei formulate de S.C. “X” S.A. IA I
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. …/25.05.2011, emis de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Ia i – Serviciul de Inspec ie Fiscal i
Control Ulterior în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. …/23.05.2011,
constatându-se autoritatea de lucru judecat, existând identitate de obiect,
p r i i cauz .
Art. 3 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta
decizie contestatoarei, Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni
Vamale Ia i, spre a fi dus la îndeplinire.
În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, decizia emis ca urmare a
solu ion rii contesta iei este definitiv în sistemul cailor administrative de
atac.
Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula
ac iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la
Tribunalul Ia i.

