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   DECIZIA NR. 6 

din 05.01.2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ...... S.R.L. din localitatea ......,  
jude�ul ......, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului ...... sub nr. ......din 27.11.2009 
 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ...... a  
fost  sesizat�  de  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... 
prin adresa nr. ....../26.11.2009, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  ......  sub  nr. ......din 27.11.2009, cu privire la contesta�ia 
formulat� de  S.C. ...... S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ......, ..., 
jude�ul ....... 

S.C. ...... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 
29.10.2009, înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale ...... sub nr. ....../29.10.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de 28.10.2009, nr. ....../ 29.10.2009, privind  suma  de 
...... lei, reprezentând: 
                        -   ......lei accize; 
                        -   ......lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la 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 la 
art. 205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ...... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. S.C. ...... S.R.L. prin contesta�ia  formulat� sus�ine c� la 

procurarea bijuteriilor a fost de bun� credin��, le-a pl�tit cu numerar �i le-a 
înregistrat în contabilitate. 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ...... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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Contestatoarea precizeaz� c� dac� nu ar fi fost de bun� 
credin�� nu le-ar fi înregistrat în contabilitate �i nu le-ar fi expus spre vânzare. 

De asemenea, precizeaz� c� se afl� în litigiu la Judec�toria 
......, unde a formulat plângere împotriva proceselor verbale de contraven�ie 
nr...... din octombrie 2006 �i nr......din 10 octombrie 2008.  

 
II.  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 29.10.2009, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
...... sub nr. ....../29.10.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de 28.10.2009, nr. ....../ 29.10.2009,  organele de control 
din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... au 
stabilit c� societatea verificat� datoreaz� suplimentar la bugetul de stat accize 
în sum� de ......lei �i major�ri de întârziere aferente de ......lei.  

1. Organele de control au constatat c� în perioada verificat�, 
respectiv 01.01.2005 – 31.07.2008, societatea a achizi�ionat de la popula�ie, 
în baza borderourilor de achizi�ii,  bijuterii �i fragmente din aur, pe care le-a 
înregistrat ca materii prime. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� societatea le-a 
trimis spre prelucrare societ��ii ...... S.R.L. ......, care a emis facturi cu tariful 
de prelucrare a bijuteriilor �i a verighetelor de aur, dup� cum urmeaz�: 

- factura fiscal� nr. ....../09.03.2005; 
- factura fiscal� nr. ....../21.06.2005; 
- factura fiscal� nr. ....../18.04.2007; 
- factura fiscal� nr. ......07.08.2007. 
Organele de control au constatat c� în facturile fiscale 

men�ionate sunt înscrise tarife de prelucrare pentru verighetele de aur, iar în 
factura nr. ....../18.04.2007 este înscris tariful de prelucrare a ......grame 
bijuterii din aur, iar acciza aferent� acestei cantit��i de bijuterii din aur 
este de ...... lei. 

S-a considerat c� au fost înc�lcate prevederile art. 212 alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Calculul accizei s-a efectuat conform prevederilor art. 208 
alin. (2) �i alin. (7) lit. a �i b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

De asemenea, organele de control invoc� prevederile art. 211 
alin. (1) lit. a �i b �i art. 212 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

 
2. În urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c� în perioada 2005 – 2008 societatea a achizi�ionat bijuterii de aur 
de la urm�toarele societ��i: 
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- S.C. ......S.R.L., cu sediul în ......, CUI .......2002, cu factura 
nr. ....../11.05.2005, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în .......2004, cu factura nr. 
....../15.05.2005, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L., cu sediul în .... 2001, cu factura nr. 
....../19.09.2005, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

-  S.C. ......S.R.L., cu sediul în strada .......2003, cu factura nr. 
....../16.12.2005, cantitatea de ......grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....../2002, cu factura nr. 
......26.05.2006, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....../2003, cu factura nr. 
....../05.12.2006; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ......2007, cu factura nr. 
....../15.12.2007, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ......2004, cu factura nr. 
....../16.12.2007, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ....../1992; 
- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ....../1998; 
- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....... 
Deoarece organele de control au avut suspiciuni asupra 

facturilor emise de S.C. ......S.R.L., S.C. ...... S.R.L., S.C. ......S.R.L., S.C. 
......S.R.L., S.C. ......S.R.L. �i S.C. ......S.R.L., a solicitat Direc�iei pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale a municipiului ...... prin adresa nr. 
....../14.09.2009, verific�ri cu privire la realitatea opera�iunilor desf��urate de 
aceste firme cu S.C. ...... S.R.L.. 

În urma verific�rii efectuate, Direc�ia pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale a municipiului ...... a încheiat Nota de constatare nr. 
....../19.10.2009, înaintat� Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale ...... cu adresa nr. ....../19.10.2009, înregistrat� sub nr. 
....../19.10.2009. 

Prin nota emis�, s-au consemnat urm�toarele aspecte: 
- S.C. ......S.R.L., cu sediul declarat în ...... ......, nu figureaz� 

ca societate în loca�ia indicat�; 
- S.C. ...... S.R.L. cu sediul declarat în ...... strada ......, nu 

figureaz� ca societate în loca�ia indicat�; 
-  S.C. ......S.R.L., cu sediul în strada ............ a fost 

reprezentat� la momentul controlului de administratorul ......, iar din discu�ia 
purtat� cu acesta �i din verificarea eviden�ei contabile din luna decembrie 
2005, precum �i din nota explicativ� dat�, a rezultat c� aceast� societate nu a 
avut rela�ii comerciale sau de alt� natur� cu S.C. ...... S.R.L.; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ......, nu figureaz� ca 
societate în loca�ia indicat�; 
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- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ............, ...... nu figureaz� 
ca societate în loca�ia indicat�. 

De asemenea, s-a constatat c� S.C. ......S.R.L. nu a depus 
bilan�ul anual începând cu anul 2004, S.C. ...... S.R.L. nu a depus bilan�ul 
anual începând cu anul 2004,  S.C. ......S.R.L. nu a depus bilan�ul anual 
începând cu anul 2004 �i S.C. ......S.R.L. nu a depus bilan�ul anual începând 
cu anul 2005. 

Totodat�, s-a constatat c� societ��ile men�ionate nu desf��oar� 
activitate din anul 2004 �i respectiv 2005, iar facturile men�ionate nu au fost 
emise în realitate. 

Prin actul de control se precizeaz� c� prin adresa .......10.2009, 
înregistrat� la D.J.A.O.V. ...... sub nr. .............10.2009, S.C. ......S.R.L. 
precizeaz� c� „nu a avut niciodat� rela�ii comerciale cu S.C. ...... S.R.L.. 
Factura nr. ....../19.09.2005 nu a fost emis� de c�tre societatea noastr�. 
Comer�ul cu aur �i obiecte din aur nu face parte din obiectul de activitate al 
societ��ii noastre”. 

În urma inspec�iei efectuate, organele de control au constatat 
c� S.C. ...... S.R.L. a f�cut obiectul unui control inopinat în perioada 
09.10.2008 – 10.10.2008, efectuat de c�tre Compartimentul Echipe Mobile - 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ......, la care s-a 
constatat nereguli cu privire la legalitatea tranzac�iilor comerciale cu bijuterii 
din aur dintre S.C. ...... S.R.L. ...... �i societ��ile S.C. ...... S.R.L. �i S.C. 
......S.R.L., ambele cu domiciliul fiscal în municipiul ....... 

Prin adresa nr. ......07.04.2008, Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ...... a solicitat D.R.A.O.V. ...... s� efectueze 
verific�ri la S.C. ...... S.R.L. �i S.C. ......S.R.L.. 

În urma verific�rilor efectuate, s-a constatat c� facturile fiscale 
nr. ....../16.12.2007 �i nr. ....../16.12.2007, nu au fost în realitate emise de 
societ��ile respective �i nu au nici o leg�tur� comercial� cu S.C. ...... S.R.L.. 

Având în vedere c� societatea nu a putut face dovada 
provenien�ei bijuteriilor din aur achizi�ionate �i comercializate de c�tre 
aceasta, organele de control au calculat accize în sum� de ......lei, în baza 
prevederilor art. 208, 209, 211 �i 212 din Codul fiscal, precum �i a pct. 301.1 
din H.G. nr. 44/2004. 

Pentru neplata în termen a accizelor stabilite suplimentar de 
organele de control, s-au calculat major�ri de întârziere aferente de ......lei.  

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 
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1. Referitor la accizele în sum� de ......lei, Direc�ia  
General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ...... este învestit� s� se 
pronun�e dac� societatea datoreaz� accize pentru bijuteriile din aur 
achizi�ionate în perioada 2005 - 2008, în condi�iile în care, în urma 
investiga�iilor întreprinse, s-a constatat c� provenien�a bunurilor nu este 
legal�.  

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c�, în perioada 2005 – 2008, S.C. ...... S.R.L. a achizi�ionat bijuterii 
de aur ce au la baz� facturi care sunt emise pe numele unor societ��i care nu 
au avut rela�ii comerciale cu societatea contestatoare �i care nu au domiciliul 
în locul men�ionat în facturi. 

Având în vedere c� societatea nu a putut face dovada 
provenien�ei bijuteriilor din aur achizi�ionate �i comercializate de c�tre 
acesta, organele de control au calculat accize în sum� de ......lei. 

În drept, pentru perioada verificat� sunt aplicabile prevederile 
art. 207, 208 �i 209 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care, în 
urma modific�rilor �i complet�rilor ce au avut loc în perioada verificat�, �i-au 
p�strat în esen�� con�inutul, conform c�rora: 

„Art. 207 
Sfera de aplicare 
Urm�toarele produse sunt supuse accizelor: 
f) bijuterii din aur �i/sau din platin� cu codul NC 7113 19 

00, cu excep�ia verighetelor; 
Art. 208 
Nivelul �i calculul accizei 
(4) Nivelul accizelor pentru alte produse: 

________________________________________________________________________ 
Nr.     Denumirea produsului sau a grupei de produse              Acciza 
crt.                                                                (%) 
_________________________________________________________________________ 
  [...] 
 3. Bijuterii din aur �i/sau din platin�, cu excep�ia 
     verighetelor                                                    25 
_________________________________________________________________________ 

 
Art. 209 
Pl�titori de accize 
(1) Pl�titori de accize pentru produsele prev�zute la art. 

207, cu excep�ia celor prev�zute la lit. a) - c), sunt agen�ii economici - 
persoane juridice, asocia�ii familiale �i persoane fizice autorizate - care 
produc sau import� astfel de produse.” 

 
Totodat�, în ceea ce prive�te exigibilitatea taxei pe valoarea 

ad�ug�, la art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care, în urma 
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modific�rilor �i complet�rilor ce au avut loc în perioada verificat�, �i-a 
p�strat în esen�� con�inutul, se prevede c�: 

„Art. 211 
Exigibilitatea 
Momentul exigibilit��ii accizei intervine: 
a) pentru produsele din produc�ia intern�, la data 

efectu�rii livr�rii, la data acord�rii produselor ca dividende sau ca plat� 
în natur�, la data la care au fost consumate pentru reclam� �i publicitate 
�i, respectiv, la data înstr�in�rii ori utiliz�rii în oricare alt scop decât 
comercializarea;”. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat 

c�, în perioada 2005 – 2008, societatea a achizi�ionat bijuterii de aur de la 
urm�toarele societ��i: 

- S.C. ......S.R.L., cu sediul în ......, CUI .......2002, cu factura 
nr. ....../11.05.2005, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ......2004, cu factura nr. 
....../15.05.2005, cantitatea de ......grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L., cu sediul în ......2001, cu factura nr. 
....../19.09.2005, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

-  S.C. ......S.R.L., cu sediul în strada .......2003, cu factura nr. 
....../16.12.2005, cantitatea de ......grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....../2002, cu factura nr. 
......26.05.2006, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....../2003, cu factura nr. 
....../05.12.2006; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ......2007, cu factura nr. 
....../15.12.2007, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ......2004, cu factura nr. 
....../16.12.2007, cantitatea de ...... grame bijuterii aur; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ....../1992; 
- S.C. ...... S.R.L. cu sediul în strada ....../1998; 
- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ....... 
Deoarece organele de control au avut suspiciuni asupra 

facturilor emise de S.C. ......S.R.L., S.C. ...... S.R.L., S.C. ......S.R.L., S.C. 
......S.R.L., S.C. ......S.R.L. �i S.C. ......S.R.L., a solicitat Direc�iei pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale a municipiului ...... prin adresa nr. 
....../14.09.2009, verific�ri cu privire la realitatea opera�iunilor desf��urate de 
aceste firme cu S.C. ...... S.R.L.. 

În urma verific�rii efectuate, Direc�ia pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale a municipiului ...... a încheiat Nota de constatare nr. 
....../19.10.2009, înaintat� Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
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Vamale ...... cu adresa nr. ....../19.10.2009, înregistrat� sub nr. 
....../19.10.2009. 

În urma investiga�iilor întreprinse, s-au semnalat urm�toarele 
aspecte: 

- S.C. ......S.R.L., cu sediul declarat în ...... ......, nu figureaz� 
ca societate în loca�ia indicat�; 

- S.C. ...... S.R.L. cu sediul declarat în ...... strada ......, nu 
figureaz� ca societate în loca�ia indicat�; 

-  S.C. ......S.R.L., cu sediul în strada ............ a fost 
reprezentat� la momentul controlului de administratorul ......, iar din discu�ia 
purtat� cu acesta �i din verificarea eviden�ei contabile din luna decembrie 
2005, precum �i din nota explicativ� dat�, a rezultat c� aceast� societate nu a 
avut rela�ii comerciale sau de alt� natur� cu S.C. ...... S.R.L.; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ......, nu figureaz� ca 
societate în loca�ia indicat�; 

- S.C. ......S.R.L. cu sediul în strada ............, ...... nu figureaz� 
ca societate în loca�ia indicat�. 

De asemenea, s-a constatat c� S.C. ......S.R.L. nu a depus 
bilan�ul anual începând cu anul 2004, S.C. ...... S.R.L. nu a depus bilan�ul 
anual începând cu anul 2004,  S.C. ......S.R.L. nu a depus bilan�ul anual 
începând cu anul 2004 �i S.C. ......S.R.L. nu a depus bilan�ul anual începând 
cu anul 2005. 

Totodat�, s-a constatat c� societ��ile men�ionate nu desf��oar� 
activitate din anul 2004 �i respectiv 2005, iar facturile men�ionate nu au fost 
emise în realitate. 

Prin actul de control se precizeaz� c� prin adresa .......10.2009, 
înregistrat� la D.J.A.O.V. ...... sub nr. .............10.2009, S.C. ......S.R.L. 
precizeaz� c� „nu a avut niciodat� rela�ii comerciale cu S.C. ...... S.R.L.. 
Factura nr. ....../19.09.2005 nu a fost emis� de c�tre societatea noastr�. 
Comer�ul cu aur �i obiecte din aur nu face parte din obiectul de activitate a 
societ��ii noastre”. 

În urma inspec�iei efectuate, organele de control au constatat 
c� S.C. ...... S.R.L. a f�cut obiectul unui control inopinat, în perioada 
09.10.2008 – 10.10.2008, efectuat de c�tre Compartimentul Echipe Mobile - 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ......, la care s-a 
constatat nereguli cu privire la legalitatea tranzac�iilor comerciale cu bijuterii 
din aur dintre S.C. ...... S.R.L. ...... �i societ��ile S.C. ...... S.R.L. �i S.C. 
......S.R.L., ambele cu domiciliul fiscal în municipiul ....... 

Prin adresa nr. ......07.04.2008, Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ...... a solicitat D.R.A.O.V. ...... s� efectueze 
verific�ri la S.C. ...... S.R.L. �i S.C. ......S.R.L.. 



 
8

În urma verific�rilor efectuate, s-a constatat c� facturile fiscale 
nr. ....../16.12.2007 �i nr. ....../16.12.2007, nu au fost în realitate emise de 
societ��ile respective �i nu au nici o leg�tur� comercial� cu S.C. ...... S.R.L.. 

Având în vedere c� societatea nu a putut face dovada 
provenien�ei legale a bijuteriilor din aur achizi�ionate �i comercializate de 
c�tre aceasta, organele de control au calculat accize în sum� de ......lei. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� la procurarea 
bijuteriilor a fost de bun� credin��, le-a pl�tit cu numerar �i le-a înregistrat în 
contabilitate, nu poate fi re�inut�, întrucât în urma investiga�iilor întreprinse 
de organele de control s-a constatat c� bunurile respective nu au provenien�� 
legal�.  

La art. 49 �i 63 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

„Art. 49 
Mijloace de prob� 
(1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul 

fiscal, în condi�iile legii, administreaz� mijloace de prob�, putând 
proceda la: 

a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea 
contribuabililor �i a altor persoane; [...]     

d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. [...] 
Art. 63 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 

contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale 

contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În 
cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în 
considerare la stabilirea bazei de impunere.” 

 
Sus�inerea contestatoarei c� se afl� în litigiu la Judec�toria 

......, unde a formulat plângere împotriva proceselor verbale de contraven�ie 
nr...... din octombrie 2006 �i nr......din 10 octombrie 2008, nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât plângerile respective privesc 
anumite fapte contraven�ionale �i nu se refer� la obliga�iile fiscale stabilite 
suplimentar.  

Având în vedere c� în urma investiga�iilor întreprinse s-a 
constatat c� bijuteriile procurate �i comercializate de contestatoare nu au 
provenien�� legal�, urmeaz� a se respingere contesta�ia pentru accizele în 
sum� de ......lei, ce neîntemeiat�. 
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2. Referitor accizele în sum� de ...... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  
jude�ului  ...... se poate pronun�a asupra cauzei, în condi�iile în care 
societatea nu prezint� motive de drept �i de fapt care s� înl�ture 
constat�rile organelor de control.  

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constatat c�, în perioada 01.01.2005 – 31.07.2008, societatea a achizi�ionat de 
la popula�ie, în baza borderourilor de achizi�ii,  bijuterii �i fragmente din aur, 
pe care le-a înregistrat ca materii prime. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� societatea le-a 
trimis spre prelucrare societ��ii ...... S.R.L. ......, care emite facturi cu tariful 
de prelucrare a bijuteriilor, dup� cum urmeaz�: 

- factura fiscal� nr. ....../09.03.2005; 
- factura fiscal� nr. ....../21.06.2005; 
- factura fiscal� nr. ....../18.04.2007; 
- factura fiscal� nr. ......07.08.2007. 
S-a constatat c� în facturile fiscale men�ionate sunt înscrise 

tarife de prelucrare pentru verighetele de aur, iar în factura nr. 
....../18.04.2007 este înscris tariful de prelucrare a ......grame bijuterii din aur, 
pentru care societatea datora bugetului de stat acciza aferent� acestei 
cantit��i de bijuterii din aur, de ...... lei. 

 
S.C. ...... S.R.L. sus�ine c� se afl� în litigiu la Judec�toria ......, 

unde a formulat plângere împotriva proceselor verbale de contraven�ie nr...... 
din octombrie 2006 �i nr......din 10 octombrie 2008. 

Totodat�, prin contesta�ia formulat�, face referire la 
constat�rile organelor de control cu privire la accizele calculate pentru 
bijuteriile considerate de organele de control ca neavând provenien�� legal�, 
f�r� s� vin� cu argumente privind accizele calculate pentru cantitatea de 
......grame bijuterii prelucrate.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. (1) lit. c) �i 

d) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz� c�: 

„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;”, 

coroborate cu prevederile pct. 12.1 lit. b) din Ordinul pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 



 
10

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: [...] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 

argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii;” 

Totodat�, în cazul în spe�� sunt incidente �i prevederile pct. 
2.4 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz� c�: 

„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate 
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

 
Prin cererea formulat�, contestatoarea nu precizeaz� motivele 

de drept �i de fapt pentru care contest� accizele în sum� de ...... lei, acesta 
limitându-se la faptul c� se afl� în litigiu la Judec�toria ......, unde a formulat 
plângere împotriva proceselor verbale de contraven�ie nr...... din octombrie 
2006 �i nr......din 10 octombrie 2008, iar celelalte argumente se refer� la 
constat�rile cu privire la accizele calculate pentru bijuteriile considerate de 
organele de control ca neavând provenien�� legal�. 

Sus�inerea contestatoarei c� a formulat plângere împotriva 
proceselor verbale de contraven�ie nr...... din octombrie 2006 �i nr......din 10 
octombrie 2008, nu este de natur� s� înl�ture constat�rile organelor de 
control, întrucât plângerile respective privesc anumite fapte contraven�ionale 
�i nu se refer� la obliga�iile fiscale stabilite suplimentar.  

 
Având în vedere c� motive de drept �i de fapt prezentate de 

contestatoare nu sunt incidente motivului pentru care organele de control au 
stabilit suplimentar accizele în sum� de ...... lei �i întrucât organul de 
solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt �i de drept pe care se întemeiaz� contesta�ia, urmeaz� a se 
respinge cererea formulat� pentru suma de ...... lei, ca nemotivat�. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei au fost re�inute accizele în 

sum� de  în sum� de ......lei, care au generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu 
se prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea 
datoreaz� �i accesoriile în sum� de ......lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
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Prin urmare, accesoriile în sum� de ......lei, aferente accizelor 
în sum� de  în sum� de ......lei, stabilite suplimentar de organele de control, 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru accizele în sum� de ......lei, care le-a generat, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� 
de ......lei. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  

în  temeiul prevederilor art. 207, 208, 209 �i 211 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 49, 63 �i 
206 alin. (1) lit. c) �i d) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct. 2.4 �i 12.1 lit. b) din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 
 

D E C I D E: 
 

-  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
S.C. ...... S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 29.10.2009, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... sub 
nr. ....../29.10.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la 
data de 28.10.2009, nr. ....../ 29.10.2009, privind  suma  de ...... lei, 
reprezentând: 
                        -   ......lei accize; 
                        -   ......lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

 
- Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

...... S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 29.10.2009, 
înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... sub 
nr. ....../29.10.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la 
data de 28.10.2009, nr. ....../ 29.10.2009, privind  suma  de ...... lei, 
reprezentând accize. 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......, în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale.                                                                              
  


