
Nr.58/2012/IL

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice ... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice ...prin adresa nr... cu privire 
la  contestatia formulata de domnul .. cu domiciliul in comuna .., strada.. nr..,judetul .., 
CNP  ..,  inregistrata la D.G.F.P.... sub nr....

Contestatia a fost formulata  impotriva Deciziei   referitoare la obligatiile de  
plata  accesorii  nr.  ...  pentru  suma  de..  lei  reprezentand  accesorii  accize  pentru 
alcool etilic cat si impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in  
urma corectiilor evidentei fiscale nr....

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 din OG 92/2003 ® 
privind  Codul  de  procedura  fiscala  in  raport  cu  data  comunicarii  titlului  de  creanta 
contestat, respectiv ..data de pe plicul cu confirmare de primire ,aflat in copie la dosarul 
cauzei si data inregistrarii contestatiei la Administratia Finantelor Publice... respectiv .. 
asa  cum  reiese  din  amprenta  stampilei  registraturii  aplicata  pe  contestatia  aflata  in 
original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ..  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,  este competent sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul  ...  cu  domiciliul  in  comuna ...,  strada  ..  nr...,  judetul  ..,depune 
contestatie impotriva Deciziei de impunere nr... referitoare la obligatii fiscale accesorii 
cat si impotriva Deciziei de impunere nr..

Mentioneaza  ca  la  data  de...  organul  fiscal  i-a  comunicat  Deciziile  de 
impunere  nr.  ...  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  si  nr.  ..  din  ...  privind 
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor fiscale, prin care s-a stabilit in sarcina sa 
suma totala de...lei cu titlul de obligatii de plata accesorii,acte administrativ fiscale pe 
care le considera netemeinice si nelegale din urmatoarele motive:

Analiza  sumara  a  deciziilor  contestate  evidentieaza  contradictorialitatea 
flagranta  din  cuprinsul  acestora,fiind  incalcate  cele  mai  elementare  principii  ale 
fiscalitatii,obligatiile de plata nu sunt determinate in mod corect,suma este foarte mare si 
neargumentata  concret,iar  modalitatea  si  suma stabilita  cu titlul  de obligatii  de  plata 
(accesorii la accize pentru alcool etilic) nu poate fi inteleasa ca sarcina fiscala,dar nici 
calculatia efectiva a acestora.

Precizeaza ca accizele stabilite prin decizia de impunere nr. 28 din 28 ... au 
fost achitate integral cu chitanta seria ... nr. ....

Deasemenea in vederea solutionarii contestatiei depune in copie sentinta nr... 
din ... pronuntata de Tribunalul ...-Sectia civila in dosarul nr. ...,hotarare irevocabila prin 
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decizia civila nr. ... din ... a Curtii de Apel ... Contencios administrativ si fiscal ,precum 
si sentinta civila nr. .. din.. a Tribunalului ..-Sectia civila prin care a fost admisa cererea 
de  suspendare  a  executarii   pana  la  solutionarea  definitiva  si  irevocabila  a  fondului 
cauzei.

In concluzie solicita admiterea contestatiei.

II.-Administratia  Finantelor  Publice  ...  prin  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare nr....  formuleaza urmatorul punct de vedere:

Prin  Decizia   de  impunere  privind  obligatiile  fiscale  stabilite  in  urma 
corectiilor  evidentei  fiscale  nr...nu a  facut  altceva decat  sa transpuna  in  evidenta  pe 
platitor  hotararea  instantei  de  judecata,respectiv   a  fost  scazuta  din  evidenta  fiscala 
suma din actele administrativ-fiscale anulate in contenciosul administrativ si a intodus 
suma neanulata,respectiv ... lei.

In  fapt  ,contestatia  vizeaza  obligatia  de  plata   din  Decizia  referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii nr... respectiv .. lei .

Obligatiile fiscale in cuantum de ..lei reprezinta accize datorate bugetului de 
stat de catre domnul... conform dciziei de impunere nr.... si care ulterior au fost reduse la 
.. lei ca urmare a Deciziei civile nr. ...a Curtii de Apel ..., erau exigibile  in luna ... .

Ca  urmare  celor  constatate  din  verificarea  de  fond  a  contestatiei  propune 
admiterea   contestatiei  in  parte,respectiv   anularea  in  parte  a  Deciziei  referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii nr.... pentru suma de ... lei.

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  fiscal,  motivele 
prezentate  de  contestatoare,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  precum si 
actele normative invocate de contestatoare si organul fiscal se retin urmatoarele :

Urmare  Deciziei  civile  nr.  ..  din  Sedinta  Publica  nr.  ... 
,irevocabila,pronuntata de  Curtea de Apel ... -a Contencios Administrativ  si Fiscal 
in cauza ce  formeaza obiectul dosarului civil nr.... pronuntata de Tribunalul ...in 
dosarul  civil  nr....,pe  care  a  modificat-o  in  sensul  ca  a  anulat  in  parte  actul 
constatator nr. .. si Decizia de impunere nr. .. emise de D.J.A.O.V..  pentru suma ce 
depaseste  valoarea  corespunzatoare  cantitatii  de  ...  hl  alcool  pur 
echivalent,reprezentand cantitatea de tuica produsa,se datoreaza accize  in suma 
totala de ..lei.

In fapt-prin Actul constatator nr. .. si Decizia de impunere nr. ...  emise de 
DJAOV ...s-a stabilit in sarcina contestatarului obligatia de plata in suma de ... lei cu 
titlul de accize.

Decizia de impunere nr. .. a fost contestata iar prin Decizia de solutionare a 
contestatiei nr. .. ,D.G.F.P...a respins in totalitate contestatia pentru suma de ... lei.

Decizia  de  solutionare  a  contestatiei  nr.  ..  a  facut  obiectul  actiunii  in 
contenciosul administrativ solutionata prin Sentinta civila nr. ... a Tribunalului Ialomita 
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si Decizia civila nr. .. a Curtii de Apel .. prin care s-a hotarat anularea in parte a actelor 
administrativ-fiscale atacate,respectiv pentru ceea ce depaseste valoarea corespunzatoare 
cantitatii de 2,65 hl alcool pur  echivalent .

D.J.A.O.V. .. ,urmare anularii in parte a actelor administrativ-fiscale atacate 
,emite Decizia de impunere nr. .. pentru suma de .. lei reprezentand  accize si Decizia de 
impunere nr... pentru suma de ... lei iar organele fiscale au calculat  accesorii aferente 
sumei de... lei si a emis Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .. pentru 
suma de ..lei reprezentand accesorii accize alcool etilic, decizie care  este contestata 
de domnul ....

Avand in vedere ca o parte din operatiuni  au fost intocmite eronat ,fara a 
scadea din evidenta  fiscala si  obligatiile  fiscale  accesorii  pentru debitul   pentru care 
instanta a hotarat anularea acestora, s-a propus corectarea evidentei fiscale .

Astfel, organele fiscale din cadrul A.F.P. ..  emit  Decizia de impunere privind 
obligatiile  fiscale  stabilite  in  urma  corectiilor  evidentei  fiscale  nr.  ... prin  care  se 
diminueaza  obligatiile  fiscle  accesorii  cu  suma  totala  de  ..  lei,decizie  contestata  de 
domnul .....                  

1.-Cu privire la   Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..  
pentru suma de ... lei reprezentand accesorii accize pentru alcool etilic.

In  fapt- urmare  Deciziei  civile  nr.  ..  din  Sedinta  Publica  nr.  ... 
,irevocabila,pronuntata de  Curtea de Apel .. -a Contencios Administrativ  si Fiscal, 
organele fiscale au stabilit ca pentru debitul in suma de ... lei pentru care instanta a 
hotarat  ca  este  datorata  ca  obligatie  de  plata  reprezentand  accize  , petentul 
datoreaza suma de ..lei reprezentand accesorii accize pentru alcool etilic. 

In drept  sunt aplicabile prevederile art. 119 si art.120 din O.G. nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare   care 
precizeaza :”Art. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 
de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Art. 120 Dobânzi
(1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua  imediat  următoare termenului  de scadenţă  şi  până la  data stingerii 
sumei datorate inclusiv.”

Totodata  in  conformitate  cu  prevederile  art.  206  lit.(c)din  Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  referitoare  la  forma  şi  conţinutul 
contestaţiei:
“(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:[…]

3



c) motivele de fapt şi de drept;
contestatorul avea obligatia sa prezinte in sustinere motivele  de fapt si  de 

drept  pentru care  intelege  sa conteste  suma de 5.685 lei  reprezentand accesorii 
accize pentru alcool etilic. 

Din analiza  documentelor aflate la dosarul cauzei se retine ca organele fiscale au 
calculat corect dobanzi si penalitati de intarziere pentru debitul in suma de ...lei accize 
pentru perioada ...termenul de scadenta) pana la...(data platii ,chitanta nr. ...),drept 
pentru care acest capat de cerere va fi respins ca neantemeiat si nemotivat conform 
prevederilor  pct.11.1 lit.a) si b) din O.P.A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată:
“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în 
susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul 
administrativ fiscal atacat’’.

b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt 
şi  de  drept  în  susţinerea  contestaţiei  sau  argumentele  aduse  nu  sunt  incidente 
cauzei supuse soluţionării;”

2)Cu  privire  la     Decizia  de  impunere  privind  obligatiile  fiscale  stabilite  in  urma   
corectiilor evidentei fiscale nr. ...  in suma de ...lei.  

D.J.A.O.V.  ...,urmare  anularii  in  parte  a  actelor  administrativ  fiscale 
atacate emite Decizia de impunere nr.... pentru suma de plata de ... lei ,suma ce a 
fost achitata in data de ... de domnul ..cu chitanta nr....

Din analiza  Referatului  nr...  emis  de  organele  fiscale  din  cadrul  A.F.P.  ..-
Biroul Evidenta Analitica pe Platitor PJ , aflat in copie la dosarul cauzei, se retine ca  a 
fost propusa reglarea evidentei pe sold si calcularea accesoriilor intrucat nu au diminuat 
accesoriile aferente debitului initial in suma de ... lei.

Pentru  a  nu  denatura  evidenta  fiscala  si  situatiile  fiscale  raportate  anterior 
depistarii erorilor materiale,corectiile se efectueaza prin simulare iar in evidenta fiscala 
se  introduc  diferente  rezultate  atat  pentru  obligatia  principala  cat  si  accesorii,cu 
respectarea  regulilor  si  procedurilor  prevazute  de   instructunile  privind  organizarea 
sistemului de administrare a creantelor fiscale.
 In acest sens s-a procedat la o  simulare pentru debitul de plata de ... lei de 
unde a rezultat o dobanda datorata de ... lei si penalitati de intarziere in suma de... lei 
,sume ce se regasesc in evidenta fiscala  si in decizia contestata.

Din analiza Fisei sintetice totale  editata la data de ... ,reiese faptul ca au fost 
diminuate obligatiile fiscale accesorii cu suma de ..  lei reprezentand dobanda acciza 
alcool etilic si .. lei reprezentand penalitate de intarziere accize alcool etilic prin  Decizia 
de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr.  
.. 
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 Urmare emiterii  Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in  
urma corectiilor evidentei fiscale nr. ... se constata ca a fost reglata evidenta pe platitor a 
domnului ...

In concluzie,prin  Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in 
urma corectiilor evidentei fiscale nr...  organele de inspectie fiscala nu au stabilit sume 
de plata ci  au facut coretia  evidentei  fiscale  diminuand dobanzi in suma de...  lei  si 
penalitati de intarziere in suma de .. lei, drept pentru care acest capat de cerere va fi 
respins ca neantemeiat conform prevederilor pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr. 2137/2011 
privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală:

‘’11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a)  neîntemeiată,  în  situaţia  în  care  argumentele  de  fapt  şi  de  drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin 
actul administrativ fiscal atacat’’.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor 
pct.11.1  lit.a)  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru 
aplicarea  titlului  IX  ,art.119  si  art.  120   din  O.G.  nr.  92/32003  privind  Codul  de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare , coroborat cu  art. 205, art. 
206,  art.  209,  art.  213 si  art.  216 al(1)si  (2)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003 
privind Codul de procedura fiscala , republicata,se

                                        D E C I D E :
 Art.1.-Respingerea contestatiei  ca neantemeiata si nemotivata cu privire 

la Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.... pentru suma de 5.685... lei 
accesorii accize.

Art.2.-Respingerea contestatiei ca neantemeiata cu privire la Decizia de 
impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. ....

Art.3 -Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen de 6 luni 
de la comunicare.

                 
                                                 
                                                   DIRECTOR  EXECUTIV, 

                                                         ............................
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