Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

Str. ……….
Tel : ………
Fax : ……..

DECIZIA NR. 98
din 16.10.2012
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. ...........S.R.L.
din loc. ..........., str. ..........., nr. ..........., jude ul Suceava,
CUI ...........,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ........... din 14.09.2012
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat de
Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava prin adresa nr.
...........din 13.09.2012, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava sub nr. ........... din 14.09.2012, cu privire la contesta ia formulat
de S.C. ...........S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ..........., str. ..........., nr.
..........., jude ul Suceava.
S.C. ...........S.R.L., contest Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, emis
de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, privind
suma de ...........lei reprezentând accize.
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 Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. S.C. ...........S.R.L., contest Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012,
emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, prin care
s-au stabilit accize pentru alcoolul etilic, în sum de ...........lei, decizie care în
opinia contestatoarei este nelegal , în consecin , nul absolut, nedatorând
accizele stabilite.
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Prin contesta ia formulat , SC ...........SRL, pe lâng accesoriile în sum de
...........stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ........... din
10.07.201, emis de AFP ..........., aferente accizelor în sum de ...........lei, contest i
accizele în sum ...........lei, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012,
emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava.
Petenta sus ine c , prin adresa nr. .........../24.01.2008, a solicitat Direc iei
Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava acordul i supravegherea fiscal
pentru valorificarea în regim suspensiv de accize a produselor existente în stoc la
antrepozitul fiscal SC ...........SRL a c rui autoriza ie a fost revocat prin Decizia nr.
..........., solicitare la care DGFP Suceava nu adat nici un r spuns, motiv pentru care a
formulat o nou cerere la data de 05.03.2008, prin care a solicitat din nou acordul i
supravegherea fiscal .
Contestatoarea sus ine c , urmare a celor dou cereri, D.G.F.P. Suceava i-a
comunicat adresa nr. ..........., care con ine refuzul nejustificat de a solu iona cererile
respective, pe motiv c nu ar fi de competen a D.G.F.P. Suceava, ci de competen a
Direc iei pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava.
Petenta precizeaz c a formulat c tre Direc ia pentru Accize i Opera iuni
Vamale Suceava o cerere înregistrat sub nr. ...........prin care a solicitat acordul i
supravegherea fiscal pentru valorificarea produselor existente în stoc la antrepozitul
fiscal SC ...........SRL a c rui autoriza ie a fost revocat .
Prin adresa nr. ..........., Direc ia pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava a
comunicat societ ii c nu are competen e de a emite o asemenea decizie i c , pentru
solu ionarea cererii, trebuie s se adreseze Direc iei Generale a Finan elor Publice a
jude ului Suceava.
Contestatoarea sus ine c , dac una din cele dou institu ii ar fi solu ionat
cererea de vânzare a alcoolului în regim suspensiv, nu ar mai fi avut obliga ia de a
pl ti acciza.
Petenta precizeaz c a formulat cerere de chemare în judecat prin care a
solicitat obligarea Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava sau a
Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava la emiterea unei
decizii care s con in acordul pentru valorificarea de c tre societate c tre alte
antrepozite fiscale, în regim suspensiv de accize, a produselor existente în stoc,
stabilite conform listei de inventar nr. ..........., dup cum urmeaz :- alcool rafinat
..........., alcool brut ..........., alcool tehnic ........... i porumb boabe ............
Contestatoarea sus ine c cererea de chemare în judecat a f cut obiectul
Dosarului nr. ........... al Tribunalului Suceava, Sec ia Comercial de Contencios
Administrativ i Fiscal.
Prin Sentin a nr. ..........., pronun at de Tribunalul Suceava Sec ia Comercial
de Contencios Administrativ i Fiscal, în dosarul nr. ..........., s-a dispus respingerea
cererii de chemare în judecat . Împotriva sentin ei susmen ionate petenta a formulat
recurs care a f cut obiectul dosarului nr. ........... al Cur ii de Apel Suceava, Sec ia
Comercial de Contencios Administrativ i Fiscal.
Contestatoarea sus ine c , prin decizia nr. ..........., pronun at de instan , s-a
dispus admiterea recursului i obligarea pârâtelor s emit , în termen de 30 zile de la
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pronun area hot rârii judec tore ti sus-men ionate, decizie care s con in acordul
pentru valorificarea de c tre societate c tre alte antrepozite fiscale, în regim
suspensiv de accize, a produselor existente în stoc, respectiv cantit ilor stabilite
conform listei de inventar nr. ..........., adic alcool rafinat ..........., alcool brut ...........,
alcool tehnic ........... i porumb boabe ............
Petenta sus ine c D.G.F.P. Suceava a refuzat i pân la data depunerii
contesta iei s emit decizia care s con in acordul pentru valorificarea în regim
suspensiv de accize, a produselor existente în stoc.
Contestatoarea sus ine c în pronun area deciziei nr. ..........., instan a a
constatat c organele fiscale au gre it când au emis decizia de impunere nr. ...........,
deoarece anterior emiterii acestei decizii de impunere, avea obliga ia legal de a
emite decizia care s con in acordul pentru valorificarea în regim suspensiv de
accize a bunurilor aflate în stoc.
Petenta consider c , având în vedere c instan a a obligat, în mod definitiv i
irevocabil, organele fiscale la emiterea deciziei privind valorificarea, în regim
suspensiv de accize, de c tre societate a produselor aflate în stoc, rezult c acordul,
ca i consim mânt juridic exist , prin mijlocirea instan ei, chiar dac nu exist o
decizie în acest sens emis de organele fiscale, motiv pentru care consider c
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012 prin care s-a dispus obligarea societ ii la
plata accizelor pentru alcoolul brut aflat în stoc este nul .
Societatea a formulat contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr.
...........care a f cut obiectul dosarului nr. ...........al Cur ii de Apel Suceava, Sec ia
Comercial , de Contencios Administrativ i Fiscal.
Prin Sentin a nr. ...........pronun at în dosarul nr. ..........., instan a a dispus
admiterea contesta iei i anularea Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ............
Prin Decizia nr. ..........., pronun at în Dosarul nr. ..........., Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie a dispus respingerea recursului formulat de Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului Suceava, ca neîntemeiat i men inerea ca fiind
temeinic i legal a Sentin ei nr. ..........., a adar, s-a dispus anularea Deciziei de
impunere nr. ............
Societatea sus ine c , de i din lista de inventar nr…. din 30.07.2007 rezult c
avea în stoc alcool rafinat ..........., alcool tehnic ........... i alcool brut ..........., prin
Decizia nr. ..........., din gre eal , s-au calculat accize doar pentru alcoolul tehnic i
alcoolul rafinat, pentru alcoolul brut omi ându-se s se calculeze acciza.
Petenta sus ine c dac organele fiscale calculau acciza i pentru alcoolul brut,
la acest moment problema deciziei de impunere prin care s-au calculat accizele la
produsele aflate în stoc ar fi fost tran at definitiv i irevocabil de instan ele
judec tore ti în sensul anul rii acestei decizii.
Petenta sus ine c organele de control au precizat c aceste hot râri
judec tore ti privesc Decizia de impunere nr. ..........., prin care s-a calculat acciza
pentru alcoolul rafinat i alcoolul tehnic, iar prin actuala inspec ie fiscal s-a calculat
acciza pentru alcoolul brut.
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Contestatoarea sus ine c solu ia dat de instan a de judecat pentru alcoolul
tehnic i pentru alcoolul rafinat trebuie s fie aceea i i pentru alcoolul brut.
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, emis de Direc ia
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, organele vamale au
stabilit în sarcina SC ...........SRL obliga ii fiscale în sum de ...........lei,
reprezentând accize pentru alcool etilic.
Referitor la Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, emis de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, organele de inspec ie fiscal fac
urm toarele preciz ri:
SC ...........SRL a f cut obiectul unui control inopinat efectuat de c tre o
echip de control din cadrul DJAOV Suceava – SIFSPA – Compartimentul Echipe
Mobile, control desf urat în perioada 03.08.2011 – 20.12.2011, în urma c ruia s-a
constatat c societatea a de inut autoriza ia de antrepozit fiscal de produc ie alcool
etilic ca materie prim nr. ..........., emis de MFP la data de 02.02.2007, care a fost
revocat prin Decizia nr. ..........., emis de MEF – Comisia pentru Autorizarea
Opera iunilor de Produse Supuse Accizelor armonizate.
Urmare a revoc rii, DGFP Suceava – Activitatea de Inspec ie Fiscal
efectueaz inspec ie fiscal par ial i emite Decizia de impunere nr. ............
Organele de control precizeaz c , la data revoc rii autoriza iei de antrepozit
fiscal de produc ie alcool etilic ca materie prim nr. ..........., societatea avea
înregistrate urm toarele stocuri de produse finite: alcool rafinat ..........., alcool brut
........... i alcool tehnic ...........
Se precizeaz c au fost calculate accize i accesorii aferente doar pentru
alcoolul tehnic rafinat i alcoolul tehnic, în cuantum de ..........., nefiind calculat
acciza pentru alcoolul brut aflat, de asemenea în stoc la data revoc rii autoriza iei.
Se precizeaz c a fost emis Decizia de reverificare nr. ..........., existând un
element nou care nu a fost avut în vedere la întocmirea raportului de inspec ie fiscal
par ial nr. ..........., fiind necesar calcularea accizei aferente alcoolului brut aflat în
stoc la data revoc rii autoriza iei.
Verificarea efectuat a avut ca obiectiv stabilirea cuantumului accizelor
devenite exigibile pentru alcoolul etilic brut în cantitate de ...........litri aflat în stoc la
data comunic rii Deciziei de revocarea autoriza iei de antrepozit fiscal, în urma
verific rii stabilindu-se prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, accize în
sum de ...........lei, pentru cantitatea de ...........ei litri alcool etilic brut.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având în
vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru
perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
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Referitor la solicitarea anul rii Deciziei de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat , stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012,
emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, cauza
supus solu ion rii este dac Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava, prin Biroul solu ionare contesta ii, se poate învesti cu solu ionarea pe
fond a contesta iei formulate de S.C. ...........S.R.L., împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat , stabilite de inspec ia
fiscal nr. .........../25.04.2012, în condi iile în care, prin Decizia nr. …… din
12.07.2012, r mas definitiv în sistemul c ilor administrative de atac, ne-am
pronun at asupra cauzei cu acela i obiect i acelea i p r i, în cauz operând
autoritatea de lucru judecat.
În fapt, S.C. ...........S.R.L., ..........., pe lâng accesoriile în sum de
...........stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ........... din
10.07.201, emis de AFP ..........., aferente accizelor în sum de ...........lei, contest i
accizele în sum ...........lei, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012,
emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava.
Societatea a mai formulat o contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat , stabilite de inspec ia fiscal nr.
.........../25.04.2012, contesta ie înregistrat la Direc ia Jude ean pentru Accize i
Opera iuni Vamale Suceava sub nr. ..........., transmis la D.G.F.P. Suceava, cu adresa
nr. ..........., care a fost solu ionat prin Decizia nr. ….. din 12.07.2012, comunicat
contestatoarei la domiciliul indicat cu scrisoare recomandat , cu confirmare de
primire, originalul confirm rii de primire purtând data de 20.07.2012, existând în
original la dosarul cauzei.
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 2 alin (3) din Ordonan a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , în raport cu alte acte
normative, care prevede c :
Ordonan a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal :
„Raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative
ART. 2
(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic prevederile Codului de
procedur civil “ .
Referitor la excep iile de procedur i excep ia puterii de lucru judecat , Codul
de procedur civil , cu modific rile i complet rile ulterioare, prevede c :
„Sec iunea a II-a
Excep iile de procedur

i excep ia puterii de lucru judecat

Art. 163
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Nimeni nu poate fi chemat în judecat pentru aceea i cauz , acela i obiect
i de aceea i parte înaintea mai multor instan e.
Aceast excep ie se va putea ridica de p r i sau de judec tor în orice stare
a pricinii în fa a instan elor de fond .
Art. 166
Excep ia puterii lucrului judecat se poate ridica, de p r i sau de
judec tor, chiar înaintea instan elor de recurs“.
Din textele de lege citate se re ine c nimeni nu poate fi chemat în judecat
pentru aceea i cauz , acela i obiect i de aceea i parte înaintea mai multor instan e.
De asemenea, se prevede c excep ia puterii lucrului judecat se poate ridica, de
p r i sau de judec tor, chiar înaintea instan elor de recurs.
Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 2137/
2011, privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , prevede c :
„ 9.5. 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.
[…]
11.4. 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 “.
Din textele de lege citate rezult c excep iile de fond în procedura de
solu ionare a contesta iilor pot fi excep ia lipsei de interes, excep ia lipsei de calitate
procesual , prescrip ia, puterea de lucru judecat.
De asemenea, se prevede c 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.
În spe a sunt incidente i dispozi iile art. 217 alin. (1) din O.G. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , care prevede c :
Art. 217
„ Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
6
Pagina:

(1) Dac organul de solu ionare competent constat neîndeplinirea unei
condi ii procedurale, contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe
fond a cauzei “.
Din textul de lege citat rezult c , pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale,
contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
Din situa ia de fapt prezentat mai sus, coroborat cu dispozi iile legale
invocate, rezult c , contesta ia înregistrat la A.F.P. ........... sub nr. ...........din data
de 24.08.2012 i la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava
sub nr. ..........., formulat împotriva Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat , stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012 se
încadreaz în excep ia prev zut de Codul de procedur civil , având în vedere c i
contesta ia înregistrat la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Suceava nr. ........... a avut acela i obiect, p r i i cauz , respectiv Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat , stabilite de inspec ia fiscal
nr. .........../25.04.2012, prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei accize pentru
alcool etilic în sum de ...........lei.
Contestatara i-a exercitat dreptul conferit de legiuitor de a formula calea de
atac împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat ,
stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, cu ocazia primei contesta ii
depuse, respectiv contesta ia înregistrat la Direc ia Jude ean pentru Accize i
Opera iuni Vamale Suceava nr. ..........., solu ionat de D.G.F.P. Suceava prin Decizia
nr…. din 12.07.2012, comunicat contestatoarei la domiciliul indicat cu scrisoare
recomandat , cu confirmare de primire, originalul confirm rii de primire purtând data
de 20.07.2012, existând în original la dosarul cauzei.
Afirma ia contestatoarei, precum c , Decizia de impunere nr.
.........../25.04.2012 emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Suceava, prin care s-au stabilit în sarcina societ ii accize pentru alcool etilic, în
sum de ...........lei, este nelegal , societatea nedatorând accizele stabilite prin
aceast decizie, nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei întrucât
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Suceava, prin Biroul solu ionare
contesta ii, în urma solu ion rii contesta iei formulate, prin Decizia nr…. din
12.07.2012, a dispus respingerea ca neîntemeiat a contesta iei pentru crean ele
fiscale principale în sum de ...........lei.
În spe , sunt incidente i prevederile art. 210 alin. (2) din O.G. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , care prevede c :
Art. 210
„ Decizia sau dispozi ia de solu ionare
(1) În solu ionarea contesta iei, organul competent se pronun
decizie sau dispozi ie, dup caz.
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prin

(2) Decizia sau dispozi ia emis în solu ionarea contesta iei este definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac“.
Astfel, atât Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat , stabilite de inspec ia fiscal nr. .........../25.04.2012, emis de Direc ia Jude ean
pentru Accize i Opera iuni Vamale Suceava, cât i Decizia D.G.F.P. Suceava nr.
… din 12.07.2012 prin care a fost solu ionat contesta ia formulat de societate
împotriva deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat au
intrat în circuitul civil i produc efecte fa de S.C. ...........S.R.L., de la data emiterii
acestora, i care este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac, iar a a
cum se precizeaz în dispozitivul Deciziei nr. ….. din 12.07.2012, aceasta „poate fi
atacat , la Curtea de Apel Suceava, în termen de 6 luni de la data comunic rii,
conform procedurii legale”.
inând cont de aceste prevederi legale care instituie excep ia autorit ii de
lucru judecat i având în vedere c asupra actului atacat care formeaz obiectul
contesta iei, Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Suceava s-a pronun at
printr-o decizie r mas definitiv în sistemul c ilor administrative de atac,
D.G.F.P. Suceava prin Biroul solu ionare contesta ii nu se poate învesti cu
solu ionarea acestui cap t de cerere, întrucât, în cauz exist autoritate de lucru
judecat.
În ceea ce prive te contesta ia privind Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii nr. ........... din 10.07.2012, fiind emis de AFP ..........., deci de un alt organ
fiscal, solu ionarea acestui cap t de cerere a f cut obiectul dosarului nr.
….31.08.2012, pentru care s-a emis Decizia nr…../01.10.2012, prin care s-au
solu ionat separat accesoriile în sum de ….. lei.
Pentru considerentele re inute i în baza prevederilor legale invocate în
cuprinsul prezentei decizii, precum i în baza prevederilor art. 216 din Codul de
procedur fiscal , republicat , se:

D E C I D E:
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Suceava prin Biroul
solu ionare contesta ii constat autoritate de lucru judecat în ceea ce prive te
contesta ia formulat de S.C. ...........S.R.L., împotriva Deciziei de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat , stabilite de inspec ia fiscal nr.
.........../25.04.2012, prin care s-au stabilit în sarcina contestatoarei accize în sum de
...........lei.
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Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i
poate fi atacat în termen de 6 luni de la comunicare, la Curtea de Apel Suceava,
conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV,
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