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DECIZIA nr.   259 / 2012 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de 

S.C. .X.S S.A.,din .X., 
înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din 

cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 
nr.907.318/08.08.2011 

  
 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. prin adresa 
nr..X./29.07.2011, înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 
nr.X/08.08.2011, asupra contestaţiei formulată de S.C. .X.S SRL cu sediul 
social în X, calea X, nr.X, et.X, judeţul X,  CUI X, împotriva Deciziei de 
impunere nr.R-.X./27.06.2011 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală 
nr.R-.X./27.06.201, încheiat de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X. – Activitatea de inspecţie fiscală.  

Decizia de impunere nr.R-.X./27.06.2011 emisă de Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X.  are ca obiect suma totală 
de .X. lei, reprezentând accize în sumă de .X. lei şi majorări de întârziere 
aferente accizei în sumă de .X. lei. 

Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin.(1) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  chiar în raport de data 
emiterii Deciziei de impunere nr.R-BH 1, respectiv data de 27.06.2011,  
contestaţia fiind depusă la data de 19.07.2011 la Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale .X., conform ştampilei acestei instituţii aplicate 
pe originalul contestaţiei aflată la dosarul cauzei.  
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Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, constatând că sunt îndeplinite 
dispoziţiile art.205, art.206, art.207(1) si art.209 (1) lit.c din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, la data depunerii contestaţiei S.C..X. S.A. regăsindu-se la poziţia  
nr.X din Anexa 2 la OPANAF nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de 
administrare a marilor contribuabili, este legal investită să soluţioneze 
contestaţia formulată de .X.S  S.R.L. din .X., judeţul .X.. 
 

I. Contestatoarea  solicită anularea  Deciziei de impunere nr.R-
.X./27.06.2011, invocând faptul că plusurile şi minusurile de inventar se 
datorează variaţiei de densitate şi erorilor de măsurare corespunzător marjei 
de eroare specifice fiecărui aparat de măsură utilizat pe parcursul încărcării, 
descărcării şi manipulării mărfurilor.  
                   
                 Societatea contestatoare afirmă că sistemul de măsurare al 
volumelor de carburanţi pe parcursul operaţiunilor de recepţie şi livrare din 
depozit  este compus din cântar electronic la recepţie şi din instrumente de 
măsură volumetrice la livrare iar aceste instrumente de măsurare ale 
societăţii sunt susceptibile de erori în plus sau în minus corespunzătoare 
marjei de eroare specifice fiecărui aparat de măsurare.  
                   
                   Petenta susţine că potrivit Normei de Metrologie Legală NML 
007-05 emisă de  Biroul Român de Metrologie Legală în 2005, erorile maxime 
tolerate pentru sistemul de măsurare de tipul celor folosite în depozitele 
Societăţii sunt de +/- 0,5%. 
                    
                    Contestatoarea consideră că acele cantităţi de produse 
accizabile constatate în plus sau în minus după momentul recepţionării lor de 
către societate în calitate de destinatar înregistrat (după eliberarea lor în 
consum) nu fac obiectul unei impozitări suplimentare din punctul de vedere al 
accizelor, din moment ce ele sunt aferente unor produse care au fost deja 
introduse în sistemul de accizare. 
                     
                    Societatea contestatoare consideră că legislaţia actuală nu 
conţine prevederi referitoare la tratamentul aplicabil diferenţelor de produse 
accizabile constatate după momentul exigibilităţii accizelor, susţinând că nu 
există temei legal pentru a solicita plata accizelor aferente diferenţelor 
constatate la inventar de către petentă după momentul exigibilităţii accizelor. 
 

II.   Prin Decizia de impunere nr.R-.X./27.06.2011 reprezentanţii 
Direcţiei  Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. au constatat că 



 3

S.C..X.S S.A.  nu a evidenţiat şi nu a virat la bugetul de stat accizele aferente 
plusurilor de produse petroliere constatate la inventariere şi vândute ulterior. 
                       
                       Organele de inspecţie fiscală au constatat că pentru cantităţile 
de produse energetice constatate în plus au fost întocmite note contabile şi 
acestea au fost înregistrate în contabilitate. 
                        
                        Totodată, s-a constatat că aceste plusuri de produse petroliere 
au fost introduse în stocurile de marfă  rezultând astfel cantităţi mai mari de 
mărfuri de vânzare, iar cantităţile de produse energetice constatate în plus  
au fost vândute la acelaşi preţ cu mărfurile echivalente. 
                         
                        De asemenea, s-a constatat că societatea nu a evidenţiat şi 
nu a virat la bugetul de stat accizele aferente plusurilor de produse petroliere 
constatate la inventariere şi vândute ulterior iar cantităţile iar cantităţile 
constatate în plus în urma inventarierilor lunare reprezintă produse accizabile 
deţinute de societate  peste cantităţile achiziţionate şi recepţionate, astfel 
încât societatea a deţinut produse accizabile pentru care accizele nu au fost 
plătite şi care ulterior au fost vândute. 
                       
                        Organele de inspecţie fiscală au apreciat că produsele 
petroliere constatate în plus în urma inventarierilor lunare reprezintă produse 
accizabile deţinute de societate peste cantităţile achiziţionate şi recepţionate, 
societatea datorând accize aferente acestora iar produsele petroliere 
constatate în plus au fost vândute la preţuri care cuprind valoarea accizelor 
fără ca aceste accize să fie virate la bugetul de stat. 
                        
                         Astfel, pentru cantităţile de produse petroliere constatate în 
plus în urma inventarierilor lunare şi vândute ulterior au fost calculate accize 
datorate la bugetul de stat pe baza elementelor de taxare valabile în 
momentul eliberării pentru consum. 
                       
                          Totodată, pentru accizele datorate au fost calculate majorări 
de întârziere, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere conform O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
                      
                      
III.       Luând în considerare susţinerile contestatoarei, documentele 
invocate de aceasta, constatările organelor de control şi actele 
normative invocate de contestatară şi de organele de control, se  reţin 
următoarele : 
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           Referitor la excepţia prescripţiei dreptului organelor de control 

vamal de a stabili diferenţe de obligaţii vamale pentru anul 2006, 
contestatoarea susţinând că termenul de prescripţie este de 3 ani, aceasta nu 
poate fi reţinută în soluţionarea favorabiă a cauzei, întrucât în speţă termenul 
de prescripţie este de 5 ani, astfel cum atestă  dispoziţiile art.100, alin.(1) şi 
(2) din Legea nr.86/2006  privind Codul vamal al României, cu modificările 
ulterioare, unde se precizează: 
    1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 
declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să 
modifice declaraţia vamală. 
    (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică 
orice documente, registre şi evidenţe referitoare la mărfurile vămuite sau la 
operaţiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se 
poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct 
sau indirect din punct de vedere profesional în operaţiunile menţionate sau al 
oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deţine informaţii 
în legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut şi controlul fizic al 
mărfurilor, dacă acestea mai există”. 
     

   În ceea ce priveşte suma totală de .X. lei, reprezentând 
accize în sumă de .X. lei şi majorări de întârziere aferente în sumă de .X. 
lei, 
  
              Cauza supusă soluţionării este  legalitatea stabilirii accizei 
pentru produsele energetice accizabile identificate cu ocazia 
inventarierii lunare efectuată de societate 
              
               În fapt, S.C..X.S S.A. desfăşoară activităţi de comercializare cu 
carburanţi pentru autovehicule în baza autorizaţiei de distribuitor înregistrat 
nr.RO 000.X./27.03.2007 emisă de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. 
             
               Societatea contestatoare a achiziţionat produse energetice, în 
perioada supusă controlului 2006 – 2010, respectiv motorină, benzină, gaz 
petrolier lichefiat, livrate în regim suspensiv de accize din antrepozite fiscale 
aflate în ţări membre ale comunităţii europene  către depozitul MOL din 
comuna .X., judeţul .X. şi depozitul din .X., judeţul .X.. 
             S-a constatat că în perioada 01.01.2006 – 31.12.2006 societatea a 
avut calitatea de importator, calitate în care a achitat accizele aferente 
produselor accizabile importate la data înregistrării declaraţiei vamale de 
import. 
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             În perioada 01.01.2007 – 31.03.2010 societatea a fost înregistrată ca 
operator înregistrat   fiind autorizată să primească produse accizabile care se 
deplasează în regim suspensiv de accize din alt stat membru, calitate în care 
a achiziţionat în regim suspensiv de accize   produse petroliere pentru care a 
efectuat recepţia cantitativă şi a achitat accizele aferente în ziua lucrătoare 
imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele. 
          
              Totodată, s-a constatat că în perioada 01.04.2010 – 31.12.2010, 
societatea contestatoare a fost înregistrată ca destinatar înregistrat  fiind 
autorizată să primească produse accizabile care se deplasează în regim 
suspensiv de accize din alt stat membru, calitate în care a achiziţionat în 
regim suspensiv de accize produse petroliere pentru care a efectuat recepţia 
cantitativă şi a achitat accizele aferente până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care au fost recepţionate produsele.   
           
              De asemenea, s-a constatat că pentru cantităţile de produse 
energetice constatate în plus au fost întocmite note contabile care au fost 
înregistrate în contabilitate iar aceste plusuri de produse petroliere au fost 
introduse în stocurile de marfă rezultând astfel cantităţi mai mari de mărfuri 
spre vânzare iar cantităţile de produse energetice constatate în plus au fost 
vândute la acelaşi preţ cu mărfurile echivalente. 
         
                 Prin contestaţia formulată, societatea susţine că diferenţele 
constatate la inventarierile efectuate  provin din proprietăţile fizice ale 
carburanţilor, erori tolerate de legile în vigoare şi în funcţie de metodele de 
măsurare.   

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art.163 lit.j  din Legea 

nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
valabil până la data de 01.04.2010, precizează: 

“operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată 
să primească în exercitarea activităţii economice  produse supuse accizelor 
în regim suspensiv […] ; acest operator nu poate deţine sau expedia produse 
în regim suspensiv”,  coroborat cu prevederile art.20629 (2) din acelaşi act 
normativ, unde se stipulează : “Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a 
deţine sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize”. 

  
 Totodată, în speţă se va face aplicarea prevederilor art.2066(1) 

din Legea nr.571/2003, republicat, care prevede : “Accizele devin exigibile în 
momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face 
eliberarea pentru consum”, coroborat cu prevederile art.2067(1) lit.b din 



 6

Legea  nr.571/2003 privind Codul Fiscal “eliberarea pentru consum reprezintă 
deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize 
pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului capitol”. 

 
Astfel, faţă de alegaţia contestatoarei privind faptul că 

exigibilitatea accizelor nu poate interveni ulterior momentului recepţiei 
produselor achiziţionate, se reţine că în cazul destinatarului înregistrat  
exigibilitatea accizelor intervine în momentul recepţiei produselor, dar în cazul 
cantităţilor constatate în plus urmare a inventarierilor lunare, momentul 
exigibilităţii accizelor este data înregistrării acestor cantităţi în evidenţele 
contabile ale societăţii . 

 
 Totodată, faţă de afirmaţia contestatoarei privind faptul că există 

speţe precedente cu privire la plusuri de produse accizabile câştigate de 
contestatoare prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, aceasta nu poate fi 
reţinută întrucât în cazurile prezentate de contestatoare s-a procedat la 
verificarea faptică a stocurilor de produse petroliere, diferenţele în plus fiind 
stabilite de organele de control iar în cazul prezentei inspecţii fiscale 
diferenţele în plus au fost stabilite de societate şi înscrise în contabilitate. 

 
 De asemenea, se reţine că, potrivit O.M.F.P. nr.2861/2009, 

“rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă  în 
termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de 
inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana 
responsabilă cu gestiunea entităţii.Rezultatul inventarierii se înregistrează în 
contabilitate  potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicată, şi în 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile :  

- bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se 
înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă.  

- bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează  în 
contabilitate la costul de achiziţie al acestora, în conformitate cu 
reglementările contabile aplicate, în funcţie de preţul pieţei la data 
constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor similare.”    

             
                  Astfel, ţinând seama de prevederile de mai sus, se reţine că în 
cazul inventarierii lunare diferenţele de inventar constatate într-o lună nu pot 
fi compensate cu diferenţele de inventar constatate într-o altă lună. 
                    Totodată,  în ceea ce priveşte afirmaţia societăţii potrivit căreia în 
perioada 2007-2010 se aplică o acciză diminuată pentru combustibilii care 
conţineau un anumit procent de biomasă, se reţine că respectivele cantităţi 
de produse petroliere constatate în plus în urma inventarierilor lunare 
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efectuate de societate reprezintă produse deţinute peste cantităţile 
achiziţionate şi recepţionate iar pentru acestea nu există documente privind 
conţinutul de biomasă, astfel încât nu se poate aplica o acciză redusă.  
                     
                   În ceea ce priveşte accesoriile în sumă de .X. lei, se reţine că 
acestea au fost corect calculate pe perioada 01.02.2006 – 21.06.2011 .    
           
                  Se reţine că societatea contestatară face o confuzie între termenul 
de scadenţă şi termenul de plată, considerând că data la care era obligată să 
achite debitul principal în sumă de .X. lei, fară să i se calculeze accesorii, era 
termenul de plată din data de 20.07.2011. 
   
                Astfel, potrivit art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile se 
calculează pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare 
termenului de scadenţă  şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, dar 
termenul de scadentă nu trebuie confundat cu termenul de plată la care face 
referire art. 111 alin. (2) din acelaşi act normativ, mai sus menţionat. 
 Se reţine că, potrivit doctrinei, termenul de plată este acordat de 
legiuitor ca o perioadă de graţie în vederea achitării obligaţiilor, iar 
neachitarea acestora atrage executarea silită iar depăşirea termenului de 
scadenţă atrage plata dobânzilor prevăzute şi calculate conform art. 119 şi 
art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Totodată se reţine că dispoziţiile  OG 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare fac 
distincţie între termenul de plată şi termenul de scadenţă întrucât la art. 111 
alin. (1) se precizează scadenţa creanţelor fiscale la expirarea termenelor 
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi iar la alin. (2) al aceluiaşi articol se 
stabilesc termene de plată pentru obligaţii fiscale principale şi accesorii în 
funcţie de data comunicării acestora. 
      Astfel, se reţine că termenul de scadenţă nu se confundă cu 
termenul de plată care reprezintă termenul până la care contribuabilul trebuie 
să achite suma respectivă şi care este eşalonat în funcţie de data 
comunicării, spre deosebire de data scadentă care este stabilită în raport cu 
norma juridică încălcată şi cu natura impunerii. 
                Pentru considerentele reţinute, în temeiul prevederilor legale 
invocate în conţinutul deciziei, precum şi în baza prevederilor art. 216 alin.1  
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a din OPANAF 
nr.2137/2011 privind aprtobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  se : 
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                              DECIDE 
 
Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de .X.S 

.S.A. din .X., formulată împotriva  Deciziei de impunere nr.R-.X./27.06.2011 
emisă de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X.  privind 
suma totală de .X. lei, reprezentând accize în sumă de .X. lei şi majorări de 
întârziere aferente în sumă de .X. lei. 

 
 
Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel .X. sau Curtea 

de Apel .X. în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 

 
 
                      DIRECTOR GENERAL  
                          X 

 
 
 
 
   

 


