
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DECIZIA nr.   155      /             2004
privind solutionarea contestatiei formulata 

de S.C. X S.R.L.

Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata asupra
contestatiei formulata impotriva procesului verbal incheiat in data de
24.03.2004 de catre organele de control ale Directiei controlului fiscal.

Contestatia are ca obiect:
-accize, 
-majorari de intarziere / dobanzi aferente accizelor,
-penalitati de intarziere aferente accizelor,
-impozit pe profit,
-majorari de intarziere / dobanzi aferente impozitului pe profit
-penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 171
alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala.

Vazand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
169 si art. 173 din Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin
Directia generala de solutionare a contestatiilor este competenta sa
solutioneze cauza.

I. Societatea contesta partial masurile dispuse de
organele de control ale Directiei controlului fiscal  prin procesul
verbal incheiat in data de 24.03.2004, precizand urmatoarele :

1. In ceea ce priveste accizele, societatea considera ca
scutirea acordata conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. f) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul
accizelor nu a fost conditionata de indeplinirea unor alte conditii sau
proceduri, printr-o prevedere expresa sau macar implicita. 

Societatea recunoaste ca potrivit art. 20 alin. (7) din Normele
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.



158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 163/2002, avea obligatia de a depune situatii centralizatoare lunare
privind intrarile si iesirile de gaz petrolier lichefiat pentru consum casnic,
dar considera ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor nu prevedea sanctiuni pentru nedepunerea
acestor situatii centralizatoare, iar prin Norme nu se putea reglementa
mai mult decat prin actul normativ de baza.

Societatea precizeaza ca prevederile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor au fost abrogate prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, considerand astfel ca orice
constatare facuta in baza ordonantei de urgenta si a normelor
mentionate anterior, ulterior datei de 01.01.2004, este lipsita de temei
legal si nu produce efecte juridice.

Totodata, societatea considera ca nici prin Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal nu se prevad sanctiuni pentru
nedepunerea situatiilor centralizatoare in cauza.

2. In ceea ce priveste impozitul pe profit, societatea
precizeaza ca la baza operatiunilor financiar contabile a stat o hotarare
judecatoreasca, mentinuta de Curtea Suprema de Justitie, prin care a
fost obligata sa restituie fostului asociat o suma, in baza art. 221 din
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Societatea considera ca in situatia in care ar fi constatat
efectuarea de inregistrari contabile eronate, organele de control ar fi
trebuit sa indice inregistrarile corecte, intrucat exista posibilitatea
stornarii inregistrarilor eronate.

Societatea precizeaza si faptul ca organele de control au
constatat existenta unui brevet de inventie aplicat incepand cu anul
1999, obtinandu-se profit scutit de impozit, conform prevederilor art. 73
din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.

II. Prin procesul verbal incheiat in data de 24.03.2004,
organele de control ale Directiei controlului fiscal au constatat
urmatoarele :

1. In ceea ce priveste impozitul pe profit, controlul a vizat
perioada 01.10.2000 - 30.09.2003.

S-a constatat ca in urma retragerii din societate a
asociatului, societatea i-a restituit o suma, diminuand astfel capitalurile
proprii.

S-a constatat ca in suma restituita s-a regasit si suma
reprezentand profit aferent anului 1999, neimpozitat ca urmare a
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prevederilor art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie,
profit repartizat in contul 118 “alte fonduri”.

Pentru aceasta suma reprezentand profit neimpozitat aferent
anului 1999, s-a stabilit ca societatea datoreaza un impozit pe profit
pentru neplata caruia au fost calculate majorari de intarziere / dobanzi si
penalitati de intarziere.

2. In ceea ce priveste accizele, controlul a vizat perioada
01.03.2001 - 31.12.2003.

S-a constatat ca societatea nu a respectat prevederile art. 20
alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 163/2002, respectiv nu a depus situatii
centralizatoare lunare privind intrarile si iesirile de gaz petrolier lichefiat
destinat imbutelierii in butelii tip aragaz, astfel incat nu poate beneficia
de scutire la plata accizelor pentru gazul petrolier lichefiat achizitionat in
perioada 01.01.2002 - 31.12.2003.

S-a procedat astfel la stabilirea accizelor aferente perioadei
01.01.2002 - 31.12.2003. Dupa deducerea sumei reprezentand
contravaloarea accizelor achitate prin executare silita, s-a stabilit ca
societatea datoreaza accize pentru neplata carora au fost calculate
majorari de intarziere / dobanzi si penalitati de intarziere.

In finalul actului de control s-a precizat ca, tinand cont de fisa
sintetica intocmita de Administratia finantelor publice, societatea
datoreaza majorari de intarziere / dobanzi aferente accizelor si penalitati
de intarziere aferente accizelor.

III. Luand in considerare constatarile organului de
control, motivele prezentate de societate, documentele existente la
dosarul cauzei precum si actele normative in vigoare in perioada
verificata, invocate de contestatoare si organele de control, se retin
urmatoarele :

1. In ceea ce priveste accizele, majorarile de intarziere /
dobanzile si penalitatile de intarziere aferente accizelor, Agentia
Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de solutionare
a contestatiilor este investita sa se pronunte daca pentru a beneficia de
scutirea directa la plata accizelor pentru gazul petrolier lichefiat
achizitionat in vederea imbutelierii in butelii tip aragaz si distribuirea
acestuia pentru consum casnic, societatea avea obligatia de a intocmi si
depune situatii centralizatoare lunare privind intrarile si iesirile de gaz
petrolier lichefiat cu aceasta destinatie, in conformitate cu prevederile
art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a
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Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 163/2002.

In fapt, in perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 societatea a
achizitionat gaz petrolier lichefiat destinat imbutelierii in butelii tip
aragaz, fara plata accizelor, considerand ca sunt aplicabile prevederile
legale privind scutirea de la plata accizelor.

Organele de control au constatat insa ca societatea nu a
depus situatii centralizatoare lunare privind intrarile si iesirile de gaz
petrolier lichefiat destinat imbutelierii in butelii tip aragaz, astfel incat nu
putea beneficia de scutire la plata accizelor pentru gazul petrolier
lichefiat achizitionat.

In drept, la art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul accizelor, se precizeaza : 

“Sunt scutite de la plata accizelor :
[...] f) combustibilii pentru înc�lzit, utiliza�i de persoane

fizice pentru consumul casnic [...]”.
Totodata, la art. 29 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, se precizeaza :
“Pentru produsele prev�zute la art. 28 lit. e) �i f) scutirea

de la plata accizelor se acord� prin restituirea accizelor pl�tite la
achizi�ionarea produselor respective direct de la produc�tori, pe
baza documentelor justificative, �i numai pentru cantit��ile utilizate
cu destina�iile expres men�ionate în prezenta ordonan�� de
urgen��”.

Se retine ca prin art. 20 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind
regimul accizelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 163/2002 s-a
instituit o procedura speciala de acordare a scutirii de la plata accizelor
in cazul gazului petrolier lichefiat utilizat in consum casnic, distribuit in
butelii tip aragaz, dupa cum urmeaza :

“(1) Sunt scutite de la plata accizelor gazele petroliere
lichefiate utilizate în consum casnic, distribuite în butelii tip aragaz.
În categoria gazelor petroliere lichefiate intr� frac�iile gazoase
simple sau în amestec care pot fi îmbuteliate în butelii tip aragaz.

[...] (3) Scutirea de la plata accizelor în cazul gazelor
petroliere lichefiate, destinate îmbutelierii în butelii tip aragaz
pentru consum casnic, se acord� direct :

[...] c) la momentul achizi�ion�rii gazelor petroliere
lichefiate de la agen�ii economici produc�tori - în cazul agen�ilor

4



economici autoriza�i s� efectueze opera�iuni de îmbuteliere �i
distribu�ie a buteliilor tip aragaz.

[...] (7) Agen�ii economici autoriza�i care au achizi�ionat
gaze petroliere lichefiate în scopul îmbutelierii în butelii tip aragaz
vor înregistra toate cantit��ile intrate �i ie�ite cu acest scop într-o
situa�ie centralizatoare lunar�, întocmit� conform modelului
prezentat în anexa nr. 7. Situa�ia va fi întocmit� în dou� exemplare
�i va fi prezentat�, în termen de 15 zile de la expirarea lunii, direc�iei
generale a finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti,
în a c�rei raz� î�i desf��oar� activitatea agentul economic în cauz�,
în vederea înregistr�rii �i viz�rii de c�tre aceasta.

(8) Datele înscrise în jurnalele privind livr�rile de gaze
petroliere lichefiate, întocmite de agen�ii economici furnizori, precum �i
cele înscrise în situa�iile centralizatoare privind intr�rile �i ie�irile de
astfel de produse, întocmite de agen�ii economici beneficiari, vor fi
verificate lunar de organele cu atribu�ii de control din cadrul direc�iilor
generale ale finan�elor publice jude�ene, respectiv a municipiului
Bucure�ti. Verificarea va avea în vedere cantit��ile livrate sau
aprovizionate, dup� caz, precum �i utilizarea efectiv� a acestora în
scopul declarat. În cazul în care se constat� existen�a unor diferen�e
între cantit��ile de gaze petroliere lichefiate achizi�ionate în scopul
îmbutelierii în butelii tip aragaz �i cele folosite efectiv în acest scop,
agen�ii economici vor fi obliga�i la plata sumelor reprezentând accizele
aferente acestor diferen�e.

(9) În cazul în care nu sunt îndeplinite condi�iile stabilite
la alin. (4) - (7) nu se beneficiaz� de regimul prev�zut la alin. (1)”.

Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea directa la
plata accizelor pentru gazul petrolier lichefiat achizitionat in
vederea imbutelierii in butelii tip aragaz si distribuirea acestuia
pentru consum casnic, societatea avea obligatia de a indeplini
conditiile stabilite la art. 20 alin. (7) din Normele metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind
regimul accizelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 163/2002,
referitoare la intocmirea si depunerea unor situatii centralizatoare
lunare privind intrarile si iesirile de gaz petrolier lichefiat destinat
imbutelierii in butelii tip aragaz.

Astfel, nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a
contestatiei argumentele societatii potrivit carora actele normative
mentionate anterior nu prevedeau sanctiuni pentru nedepunerea
situatiilor centralizatoare in cauza, intrucat :
- art. 29 alin. (2) coroborat cu art. 28 lit. f) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, mentionat anterior,
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prevedea scutirea prin restituirea accizelor, ceea ce ar fi implicat
achizitionarea de gaz petrolier lichefiat la preturi ce cuprindeau
accize si apoi o eventuala scutire prin restituirea accizelor, daca
s-ar fi justificat cu documente cantitatile si destinatia produselor in
cauza;
- prin art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 163/2002 s-a venit in sprijinul agentilor
economici care achizitioneaza gaz petrolier lichefiat in vederea
imbutelierii in butelii tip aragaz si comercializarii acestuia pentru
consum casnic, reglementand scutirea directa la plata accizelor,
stipulandu-se totodata obligativitatea indeplinirii conditiilor stabilite
la art. 20 alin. (7) din Norme, referitoare la intocmirea si depunerea
unor situatii centralizatoare lunare privind intrarile si iesirile de gaz
petrolier lichefiat destinat imbutelierii in butelii tip aragaz.

De altfel, prin contestatie societatea recunoaste ca avea
obligatia de a depune situatii centralizatoare lunare privind intrarile si
iesirile de gaz petrolier lichefiat pentru consum casnic, potrivit art. 20
alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 163/2002, conditie imperativa pentru a putea
beneficia de scutirea directa la plata accizelor. Or, asa cum s-a retinut
anterior, neindeplinirea acestei conditii duce la anularea facilitatii
acordate, conform art. 20 alin. (9) din acelasi act normativ.

Avand in vedere principiile de drept privind aplicarea in timp
a legilor si neretroactivitatii acestora, nu pot fi retinute in solutionarea
favorabila a contestatiei nici argumentele societatii potrivit carora nu mai
puteau fi aplicate prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
158/2001 privind regimul accizelor pe motiv ca au fost abrogate prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, intrucat actele normative
mentionate anterior erau in vigoare in perioada in perioada 01.01.2002 -
31.12.2003, supusa verificarii, perioada in care societatea a achizitionat
gaz petrolier lichefiat destinat imbutelierii in butelii tip aragaz.

Prin urmare, organele de control in mod legal au procedat la
stabilirea accizelor aferente achizitiilor de gaz petrolier lichefiat destinat
imbutelierii in butelii tip aragaz, contestatia urmand a fi respinsa ca
neintemeiata pentru acest capat de cerere.

Pe cale de consecinta, organele de control in mod legal au
stabilit ca societatea datoreaza majorarile de intarziere / dobanzile
aferente accizelor si penalitatile aferente aferente accizelor, conform
prevederilor art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001
privind regimul accizelor, art. 13 si art. 13^1 din Ordonanta Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si
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completarile ulterioare, art. 12 - 16 din Ordonanta Guvernului nr.
61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, art. 108, art. 109 si art.
114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, societatea necontestand modul de calcul al acestor majorari de
intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere, fapt pentru care urmeaza
sa se respinga ca neintemeiata contestatia si pentru acest capat de
cerere.

2. In ceea ce priveste impozitul pe profit, majorarile de
intarziere / dobanzile aferente impozitului pe profit si penalitatile de
intarziere aferente impozitului pe profit, Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, prin Directia generala de solutionare a
contestatiilor este investita sa se pronunte daca aceste obligatii au fost
legal stabilite, in conditiile in care organele de control nu au analizat
operatiunea de retragere a unui asociat in conformitate cu Preciz�rile
privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera�iuni privind
fuziunea, dizolvarea �i lichidarea societ��ilor comerciale, precum �i
retragerea �i/sau excluderea unor asocia�i din cadrul societ��ilor
comerciale, aprobate prin Ordinul ministrului finan�elor nr. 1223/1998 si
nu au precizat temeiul legal in baza caruia au fost stabilite aceste sume,
iar din documentele anexate la dosarul cauzei nu se pot stabili
eventualele diferente de impozit pe profit datorate de societate, in
conformitate cu Preciz�rile mentionate anterior.

In fapt, in urma retragerii din societate a unuia dintre
asociati, contestatoarea i-a restituit o suma, diminuand astfel capitalurile
proprii.

Prin procesul verbal contestat, organele de control au
constatat ca in suma restituita s-a regasit si suma reprezentand profit
aferent anului 1999, neimpozitat ca urmare a prevederilor art. 73 din
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, profit repartizat in contul
118 “alte fonduri”. Pentru aceasta suma, reprezentand profit neimpozitat
aferent anului 1999, organele de control au stabilit ca societatea
datoreaza un impozit pe profit, pentru neplata caruia au fost calculate
majorari de intarziere / dobanzi si penalitati de intarziere, fara a preciza
insa temeiul legal in baza caruia au fost stabilite aceste sume.

In drept, prin Preciz�rile privind reflectarea în contabilitate a
principalelor opera�iuni privind fuziunea, dizolvarea �i lichidarea
societ��ilor comerciale, precum �i retragerea �i/sau excluderea unor
asocia�i din cadrul societ��ilor comerciale, aprobate prin Ordinul
ministrului finan�elor nr. 1223/1998, in vigoare la data retragerii
asociatului, se prezinta “opera�iunile care se efectueaz� cu ocazia
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retragerii asocia�ilor”, “situatia determin�rii activului net pe baza
balan�ei de verificare în cazul retragerii/sau excluderii asocia�ilor
din societatea comercial�”, precum si “reflectarea în contabilitate a
opera�iunilor care se efectueaz� la retragerea �i/sau excluderea
asocia�ilor”, din care rezulta inclusiv modul de calcul al eventualelor
diferente de impozit pe profit datorate in aceasta situatie.

Prin urmare, organele de control ar fi trebuit sa determine
eventualele diferente de impozit pe profit in conformitate cu Preciz�rile
privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera�iuni privind
fuziunea, dizolvarea �i lichidarea societ��ilor comerciale, precum �i
retragerea �i/sau excluderea unor asocia�i din cadrul societ��ilor
comerciale, aprobate prin Ordinul ministrului finan�elor nr. 1223/1998,
act normativ invocat si prin Instruc�iunile privind metodologia de
calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 402/2000.

Or, asa cum s-a retinut anterior, organele de control au
procedat la stabilirea unor diferente de impozit pe profit si la calculul
majorarilor de intarziere / dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente
fara a analiza operatiunea in cauza in conformitate cu Preciz�rile
privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera�iuni privind
fuziunea, dizolvarea �i lichidarea societ��ilor comerciale, precum �i
retragerea �i/sau excluderea unor asocia�i din cadrul societ��ilor
comerciale, aprobate prin Ordinul ministrului finan�elor nr.
1223/1998 si fara a preciza temeiul legal in baza caruia au fost
stabilite aceste sume, fapt recunoscut si prin referatul cu propuneri
de solutionare a contestatiei, anexat la dosarul cauzei.

Pe de alta parte, din documentele anexate la dosarul
cauzei nu se poate analiza operatiunea in cauza in conformitate cu
Preciz�rile mentionate mai sus, pentru a putea stabili eventualele
diferente de impozit pe profit datorate de societate, respectiv nu se
poate determina situatia activului net si a capitalurilor proprii ale
societatii, modul de efectuare a partajului, nivelul rezervelor legale,
etc.

Avand in vedere cele de mai sus, faptul ca organele de
control au procedat la stabilirea unor diferente de impozit pe profit si la
calculul majorarilor de intarziere / dobanzilor si penalitatilor de intarziere
aferente fara a analiza operatiunea in cauza in conformitate cu
Preciz�rile privind reflectarea în contabilitate a principalelor opera�iuni
privind fuziunea, dizolvarea �i lichidarea societ��ilor comerciale, precum
�i retragerea �i/sau excluderea unor asocia�i din cadrul societ��ilor
comerciale, aprobate prin Ordinul ministrului finan�elor nr. 1223/1998 si
fara a preciza temeiul legal in baza caruia au fost stabilite aceste sume,
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precum si faptul ca din documentele anexate la dosarul cauzei nu se
poate analiza operatiunea in cauza in conformitate cu Preciz�rile
mentionate mai sus, pentru a putea stabili eventualele diferente de
impozit pe profit datorate de societate urmeaza ca, in conformitate cu
prevederile art. 180 alin. (3) din Ordonanta Guvernului  nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã sa se desfiinteze capitolul din
procesul verbal incheiat in data de 24.03.2004 de catre organele de
control ale Directiei controlului fiscal referitor la impozitul pe profit,
majorarile de intarziere / dobanzile aferente impozitului pe profit, si
penalitatile de intarziere aferente impozitului pe profit, in vederea
refacerii acestuia conform celor retinute anterior.

Prin noul act de control se vor analiza si celelalte argumente
ale contestatoarei cu privire la acest capat de cerere.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in
temeiul prevederilor art. 28, art. 29 si art. 53 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, art. 20 din Normele
metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 163/2002, art. 13 si art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 12 - 16 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind
colectarea crean�elor bugetare, Preciz�rile privind reflectarea în
contabilitate a principalelor opera�iuni privind fuziunea, dizolvarea �i
lichidarea societ��ilor comerciale, precum �i retragerea �i/sau
excluderea unor asocia�i din cadrul societ��ilor comerciale, aprobate prin
Ordinul ministrului finan�elor nr. 1223/1998 coroborate cu art. 96, art.
108, art. 109, art. 114, art. 180 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, se

D E C I D E

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de
S.C. X S.R.L. pentru accize, majorari de intarziere / dobanzi aferente
accizelor si penalitati de intarziere aferente accizelor.

2. Desfiintarea capitolului din procesul verbal incheiat in data
de 24.03.2004 de catre organele de control ale Directiei controlului fiscal
referitor la impozitul pe profit, majorarile de intarziere / dobanzile
aferente impozitului pe profit si penalitatile de intarziere aferente
impozitului pe profit, in vederea refacerii controlului pentru aceeasi
perioada si acelasi tip de impozit, conform celor retinute in cuprinsul
prezentei decizii.
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Verificarea va fi efectuata de catre o alta echipa de control
decat cea care a intocmit actul de control contestat si desfiintat in parte
prin prezenta.

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel in termen
de 30 de zile de la data comunicarii, conform prevederilor legale.
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