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DECIZIA
Nr. 40 din 26.08.2009

Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de ….. cu sediul social în municipiul
….., judeŃul Teleorman

Prin cererea nr. …../…..2009, înregistrată la DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Teleorman sub nr. …../…..2009, ….., cu sediul social în municipiul
….., judeŃul Teleorman a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr.
…../…..2009, sinteza Raportului de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009, întocmite de Biroul
de InspecŃie Fiscală şi Control Ulterior din cadrul DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Teleorman.
Prin adresa nr. …../…..2009, înregistrată la D.G.F.P Teleorman sub nr.
…../…..2009, organul emitent al actului atacat a transmis dosarul cauzei spre
soluŃionare conform prevederilor pct. 3.3 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr.
519/27.09.2009 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
specificând că au fost respectate condiŃiile procedurale de contestare.
În condiŃiile prezentate contestaŃia este formulată împotriva măsurilor dispuse
de reprezentanŃii DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Teleorman –
….., prin Decizia de impunere nr. …../…..2009, prin care petentei i-au fost stabilite
suplimentar de plată obligaŃii fiscale în cuantum total de ….. lei, reprezentând:
• ….. lei – accize pentru combustibil;
• ….. lei – majorări de întârziere aferente.
ContestaŃia este formulată în termenul reglementat de art. 207, alin. (1) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Fiind îndeplinite procedurile de contestare prevăzute de lege, DirecŃia Generală
a FinanŃelor Publice Teleorman este competentă să se pronunte asupra cauzei.
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I. ….., cu sediul social în mun. ….., jud. Teleorman contestă Decizia de
impunere nr. …../…..2009 sinteza Raportului de inspecŃie fiscală nr.
…../…..2009, aducând în susŃinerea cererii următoarele argumente:
În perioada ….. 2006 – ….. 2008, ….. a aprovizionat în baza a şase autorizaŃii de
utilizator final, combustibil ….., Cod NC ….., în cantitate de ….. tone, combustibil cu
regim de scutire de la plata accizelor pentru care în timpul inspecŃiei fiscale nu s-au
prezentat documentele justificative (bonurile de consum), care reflectau locurile de
consum, respectiv lăcaşurile de cult (sediul reşedinŃei episcopale), unde s-a consumat
acest tip de combustibil pentru încălzirea acestora.
Consumarea acestui tip de combustibil pentru încălzirea caselor de cult a fost
consemnată într-o evidenŃă tehnică – operativă, respectiv registrul de evidenŃă a
funcŃionării şi consumului de combustibil a centralelor termice, fiind întocmite bonuri de
consum, dar care nu au fost predate în timp util la contabilitate pentru înregistrarea
acestora. Bonurile de consum, în această situaŃie, nu au mai ajuns la contabilitate
pentru a se înregistra consumul – respectiv ieşirile pentru combustibilul utilizat la
încălzirea lăcaşurilor de cult, fapt pentru care organele de inspecŃie fiscală au reŃinut că
acest combustibil nu a fost folosit pentru încălzirea lăcaşurilor de cult, cu totul
neadevărat.
La această stare de lucruri a contribuit şi faptul că preotul ….. în calitate de vicar
administrativ şi împuternicit să reprezinte contribuabilul pe timpul efectuării inspecŃiei
fiscale, nu a avut cunoştinŃele de contabilitate necesare pentru a-şi forma un punct de
vedere la finalul inspecŃiei, punct de vedere coroborat cu cele consemnate mai sus,
creându-se astfel impresia falsă organelor de inspecŃie fiscală că acest combustibil nu a
fost folosit în scopul pentru care a fost destinat, adică încălzirea lăcaşurilor de cult
conform art. 201, li. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Petenta arată faptul că lăcaşurile de cult, respectiv locurile consumatoare ale
acestui combustibil au folosit acest combustibil pentru încălzit, conform art. 201, lit. k)
din Legea nr. 571/2003 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, şi s-a
Ńinut şi un registru (evidenŃa tehică – operativă), cu consumurile respective, privind
consumurile, urmând a emite bonurile de consum în vederea înregistrării ieşirilor cu
acest tip de combustibil folosit pentru încălzire, pe perioada verificată de organele de
inspecŃie fiscală.
În susŃinerea celor arătate şi având în vedere prevederile art. 213, alin. (4) din
O.G. nr. 92/2003, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare,
autoarea cererii a anexat în copii, un număr de ….. bonuri de consum, pentru justificarea
consumurilor (ieşirilor), în scopul prevăzut la art. 201, lit. k) din Legea nr. 571/2003 din
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, registrul privind funcŃionarea
centralei termice şi a consumului de carburanŃi (….. file) precum şi un număr de ….. file
procese verbale, care atestă consumul de carburant în scopul încălzirii.
II. Din Raportul de inspecŃie fiscală întocmit de organul vamal din cadrul
Directiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Teleorman, se reŃine:
Organul vamal a efectuat o inspecŃie fiscală parŃială privind accizele iar perioada
supusă verificării a fost …..2006 – …..2008.
InspecŃia fiscală a avut ca obiectiv corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii
obligaŃiilor de către contribuabil din punct de vedere al accizelor, respectării prevederilor
legislaŃiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenŃelor obligaŃiilor de plată precum şi a
accesoriilor aferente acestora, verificarea respectării destinaŃiei produselor prevăzute în
autorizaŃie.
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Referitor la accize
Perioada supusă inspecŃiei fiscale a fost …..2006 – …..2008.
Controlul s-a efectuat în baza prevederilor Titlului VII din Legea nr. 571/2003,
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată şi H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată.
Procedura de control a constat în controlul documentelor din evidenŃa contabilă:
facturi de achiziŃii, ordine de plată, autorizaŃii de utilizator final aferente perioadei 2006 –
2008.
În perioada supusă controlului, ….. a deŃinut un număr de 6 (şase) autorizaŃii de
utilizator final care i-au permis achiziŃionarea în regim de scutire de la plata accizelor în
scopul prevăzut de art. 201, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare: „Art. 201 Scutiri pentru produsele energetice şi
energie electrică (1) Sunt scutite de la plata accizelor: … k) orice produs energetic
achiziŃionat direct de la operatori economici producători, importatori sau distribuitori,
utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni,
orfelinatelor şi altor instituŃii de asistenŃă socială, instituŃiilor de învăŃământ şi lăcaşurilor
de cult;” a produsului energetic cu încadrarea tarifară, cod NC ….., tip ….., cu denumire
comercială ….., astfel:
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2006 cu valabilitate de la data
…..2006, pentru achiziŃionarea cantităŃii de ….. litri combustibil tip ….., din care
s-a achiziŃionat cantitatea de ….. tone.
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2006 cu valabilitate de la data
…..2007, pentru achiziŃionarea cantităŃii de ….. litri combustibil ….., din care
nu s-a achiziŃionat nicio cantitate de combustibil.
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2007 (ANULATĂ ulterior), pentru
achiziŃionarea cantităŃii de ….. litri combustibil ….., din care s-a aciziŃionat
cantitatea de ….. tone combustibil, conform D.A.I. nr. …../…..2007.
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2007 cu valabilitate de la data
…..2007, pentru achiziŃionarea cantităŃii de ….. litri combustibil tip ….., din care
s-a achiziŃionat cantitatea de ….. tone combustibil conform D.A.I. nr.
…../…..2007.
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2008 cu valabilitate de la data
…..2008, pentru achiziŃionarea cantităŃii de ….. tone combustibil tip ….., din
care nu s-a achiziŃionat nicio cantitate de combustibil.
• AutorizaŃia de utilizator final nr. …../…..2008 cu valabilitate de la data
…..2008, pentru achiziŃionarea cantităŃii de ….. tone combustibil tip ….., din
care s-a achiziŃionat cantitatea de ….. tone combustibil, conform D.A.I. nr.
…../…..2008.
AchiziŃionarea combustibilului s-a facut din antrepozitul fiscal de producŃie
aparŃinând S.C. ….. S.A., cod acciza antrepozitar autorizat: RO ….. – Punct de lucru
….., str. ….., nr. ….., cod de acciză antrepozit fiscal RO ….. iar plata produselor
accizabile achiziŃionate s-a efectuat cu ordine de plată prin ….., sucursala …..
….. în calitate de utilizator final de produse accizabile are obligaŃia de a Ńine
evidenŃe contabile privind intrările şi consumurile efective de produse achiziŃionate în
regim de scutire, conform pct. 23.7, alin. (6) din Normele metodologice aprobate prin
H.G. nr. 44/2004 de aplicare a Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, al
3

http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman

art. 201, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare.
Întrucât, pentru combustibilul ….., cod NC ….., achiziŃionat în regim de scutire de
la plata accizelor, nu s-a putut justifica respectarea destinaŃiei finale, respectiv în
utilizarea acestuia în scopul prevăzut la art. 201, alin. (1), lit. k) şi anume „orice produs
energetic achiziŃionat direct de la operatori economici producători, importatori
sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor,
azilurilor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituŃii de asistenŃă socială, instituŃiilor
de învăŃământ şi lăcaşurilor de cult”, s-a procedat la determinarea bazei de impunere
luând în considerare următoarele documente: facturile de achiziŃie, ordine de plată,
Documentele administrative de ÎnsoŃire a mărfii, AutorizaŃiile de utilizator final, situaŃiile
trimestriale depuse.
Utilizarea combustibilului în alt scop decât cel pentru care a beneficiat de scutire
atrage exigibilitatea accizei pentru cantităŃile de combustibil folosite în alte scopuri
conform prevederilor art. 192, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
„Momentul exigibilităŃii accizelor…(5) în cazul unui produs accizabil, care are dreptul de
a fi scutit de accize, acciza devine exigibilă la data la care produsul este utilizat în orice
scop care nu este în conformitate cu scutirea”.
Pentru aceste cantităŃi de combustibil s-a calculat acciza datorată, precum şi
majorările de întârziere corespunzătoare, utilizându-se nivelul accizei la motorină,
precum şi rata de schimb leu/euro, stabilite în conformitate cu prevederile legale în
materie pentru fiecare an supus controlului, după cum urmează:
SituaŃie Accize şi Majorări de întârziere
Anul

0

Luna

1
Martie
2006
Decembrie
Total 2006
Martie
2007
Decembrie
Total 2007
2008
Decembrie
Total 2008
Total

Cantitatea
(motorină)
tone

Cota de
acciză
(euro/tonă)

Cursul
de
schimb

Acciza
(lei)

2
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

3
…..
…..
X
…..
…..
X
…..
X
X

4
…..
…..
X
…..
…..
X
…..
X
X

5 (2*3*4)
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Perioada pentru
care se
calculează
majorări
6
…..2006-…..2009
…..2007-…..2006
X
…..2007-…..2009
…..2008-…..2009
X
…..2009-…..2009
X
X

Nr. de zile
de întârziere

Majorări de
întârziere

7
…..
…..
X
…..
…..
X
…..
X
X

8 (5*7*0,001)
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

III. Având în vedere constatările organului de inspecŃie fiscală, susŃinerile
contestatoarei, documentele anexate la dosarul cauzei, precum şi actele
normative invocate, se reŃin următoarele:
….. are sediul social în mun. ….., jud. Teleorman, C.U.I. ….. şi are ca
activitate principală desfăşurată: …..
1. În ceea ce priveşte acciza pentru combustibil în sumă de ….. lei
Cauza supusă soluŃionării este dacă organele de inspecŃie fiscală, în mod
legal, au stabilit obligaŃiile fiscale suplimentare, reprezentând acciză pentru
combustibil, în condiŃiile în care organele de inspecŃie fiscală nu au constatat
utilizarea în alt scop a produsului energetic decât cel prevăzut în autorizaŃia de
utilizator final, respectiv combustibil pentru încălzirea sediului reşedinŃei
episcopale – lăcaş de cult.
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În fapt, ….. a aprovizionat în baza autorizaŃiilor de utilizator final numerele
…../…..2006, …../…..2006, …../…..2007 (anulată ulterior), …../…..2007, …../…..2008
emise de Ministerul Economiei şi FinanŃelor, Autoritatea fiscală teritorială – D.G.F.P.
Teleorman şi …../…..2008 emisă de Autoritatea NaŃională a Vămilor, DirecŃia JudeŃeană
pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Teleorman, ….. tone combustibilul ….., cod NC …..
de la ….., fiind definit ca antrepozit fiscal.
Organele de inspecŃie fiscală prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. încheiat la
…..2009, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate, au arătat că ….. în
perioada …..2006 – …..2008 nu a întocmit situaŃiile centralizatoare trimestriale, astfel nu
a respectat obligaŃia prevăzută la pct. 23.7, alin. 14 din H.G. nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „trimestrial, până la data de
15 a lunii imediat următoare trimestrului, deŃinătorii de autorizaŃii de utilizator final
sunt obligaŃi să prezinte autorizaŃii fiscale emitente a autorizaŃiei, o situaŃie
centralizatoare privind cantităŃile de produse energetice achiziŃionate în decursul
unui trimestru, cantitate utilizată în scopul desfăşurării activităŃilor pentru care se
acordă scutirea şi stocul de produse energetice rămas neutilizat.”
Prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite
de inspecŃia fiscală nr. ….. din …..2009 s-au stabilit obligaŃii suplimentare de plată în
sumă totală de ….. lei, reprezentând ….. lei accize şi ….. lei majorări de întârziere.
În drept, scutirea pentru produse energetice ori energie electrică este
reglementată de art. 201 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, care la alin. 1), lit. (k), prevede:
„(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
[…]
k) orice produs energetic achiziŃionat direct de la operatori economici
producători, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru
încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bătrâni, orfelinatelor şi altor instituŃii
de asistenŃă socială, instituŃiilor de învăŃământ şi lăcaşurilor de cult;”
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin H.G. nr. 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la pct. 23.7,
precizează:
„(1) În situaŃia prevăzută la art. 201, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea se acordă direct atunci
când aprovizionarea se efectuează de la un antrepozit fiscal. Scutirea se acordă direct şi
în cazul furnizării gazului natural.
(2) Scutirea se acordă în baza autorizaŃiei de utilizator final emise de
autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe
beneficiarul scutirii, mai puŃin în cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie
deŃinerea acestei autorizaŃii. […]”
….. a fost autorizată de D.G.F.P. Teleorman ca utilizator final în baza
autorizaŃiilor nr. …../…..2006, …../…..2006, …../…..2007 (anulată ulterior), …../…..2007,
…../…..2008 şi …../…..2008 pentru achiziŃionarea în regim de scutire de la plata
accizelor, în scopul prevăzut de art. 201, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a produsului energetic ….., Cod
NC ….., în cantitate de ….. tone.
Organele de inspecŃie fiscală, prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. încheiat la
…..2009, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestate, au arătat că ….. în
perioada …..2006 – …..2008 nu a întocmit situaŃiile centralizatoare trimestriale, dar nu
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au făcut referire în acelaşi act dacă produsul energetic în cauză a fost utilizat în alt scop
decât cel prevăzut în autorizaŃie, şi nu a menŃionat în conŃinutul deciziei de impunere
motivul de fapt şi temeiul de drept corespunzător cu cele descrise în raportul de
inspecŃie fiscală.
Momentul exigibilităŃii accizelor este reglementat de art. 192 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, care la alin. (5),
prevede:
„(5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize,
acciza devine exigibilă la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu
este în conformitate cu scutirea.”
Sunt de asemenea aplicabile prevederile O.M.F.P. nr. 972/2006 privind
aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecŃia fiscală”, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 2,
coroborate cu dispoziŃiile art. 6 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se prevede:
* O.M.F.P. nr. 972/13.06.2006 privind aprobarea formularului „Decizia de
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală”,
(M.O. nr. 528 din 19 iunie 2006), cu modificările şi completările ulterioare;
ANEXA 2
INSTRUCłIUNI
de completare a formularului "Decizia de impunere
privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite
de inspecŃia fiscală"
[…]
a) "Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite
de inspecŃia fiscală" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie
fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligaŃiilor fiscale suplimentare
de plată […]
[…]
2.1.2. "Motivul de fapt" - se va înscrie detaliat şi în clar modul în care
contribuabilul a efectuat o operaŃiune patrimonială, modul cum a tratat din punct
de vedere fiscal sau cu influenŃă fiscală şi prezentarea consecinŃei fiscale. Motivul
de fapt se va înscrie atât pentru obligaŃia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile
calculate pentru aceasta.
2.1.3. "Temeiul de drept" - se va înscrie detaliat şi în clar încadrarea faptei
constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente
prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul
constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaŃia fiscală principală, cât şi
pentru accesoriile calculate la aceasta.
[…]
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, (M.O. nr.
513/31.07.2007) cu modificările şi completările ulterioare;
[…]
ART. 6
Exercitarea dreptului de apreciere
Organul fiscal este îndreptăŃit să aprecieze, în limitele atribuŃiilor şi competenŃelor
ce îi revin, relevanŃa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluŃia admisă de lege,
întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.
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[…]
De asemenea, având în vedere prevederile art. 213, alin. (4) din O.G. nr.
92/2003, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare, autoarea
cererii a anexat în copii documente justificative privind consumurile de carburant in
scopul incalzirii resedintei episcopale, in scopul respectarii prevederilor art. 201, lit. k)
din Legea 571/2003 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
….. bonuri de consum, registrul privind funcŃionarea centralei termice şi a consumului de
carburanŃi (….. file), precum şi un număr de ….. file procese verbale, care atestă
consumul de carburant în scopul încălzirii, semnate si stampilate de ….. (Episcop al
…..).
Sunt respectate prevederile O.M.F.P. nr. 1.850/2004 privind registrele şi
formularele financiar – contabile – Anexa 2.
* O.M.F.P. nr. 1.850/14.12.2004 privind privind registrele şi formularele financiar –
contabile (M.O. nr. 23 din 07 ianuarie 2005);
[…]
ART. 2
Se aprobă Nomenclatorul, modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor şi
formularelor financiar – contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
înseriere şi numerotare, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ANEXA 2
NOMENCLATORUL, modelele şi normele de întocmire şi utilizare a registrelor şi
formularelor financiar – contabile, comune pe economie, care nu au regim special de
înseriere şi numerotare
*T*
Nr.
Denumirea formularului
Cod
crt.
baza
varianta
0
1
2
3
[…]
[…]
[…]
[…]
11.
Bon de consum
14-3-4A
- Bon de consum (colectiv)
14-3-4/aA
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
În soluŃionarea cauzei, organele de soluŃionare a contestatiei a Ńinut cont de
prevederile art. 13 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la “Interpretarea
legii”, precizează: “Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte
voinŃa legiuitorului aşa cum este exprimată în lege.” Cu alte cuvinte voinŃa
legiuitorului exprimată prin Codul fiscal (art. 201, 192) este ca, combustibilul utilizat
pentru încălzirea unui lăcaş de cult să fie scutit de la plata accizelor.
S-a tinut cont şi de faptul că motivele de fapt şi prevederile legale invocate de
organele de inspecŃie fiscală prin decizia de impunere contestată nu atrag anularea
scutirii de la plata accizei pentru combustibilul aprovizionat şi consumat de petentă.
Având în vedere cele reŃinute în prezenta, respectiv că organele de inspecŃie
fiscală nu au constatat utilizarea produsului energetic în alt scop care să nu fie în
conformitate cu scutirea, acesta fiind utilizat ca şi combustibil pentru încălzirea unui
lăcaş de cult, respectiv sediul reşedinŃei episcopale, precum şi faptul că nu au fost
invocate motivele de fapt, iar temeiul de drept a fost eronat înscris în cuprinsul deciziei
de impunere contestate pentru stabilirea obligaŃiilor suplimentare de plată, urmează ca
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acest capăt de cerere să fie admis pentru suma de ….. lei, reprezentând acciza pentru
combustibil, iar Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecŃia fiscală nr. ….. din …..2009, emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru
Accize şi OperaŃiuni Vamale Teleorman, să fie anulată pentru suma de ….. lei.
2. Cu privire la obligarea la plată a sumei de ….., reprezentând obligaŃii
fiscale accesorii, aferente debitului specificat la subpunctul 1. al prezentei decizii
Cauza supusă soluŃionării organului legal investit, este cea de a se
pronunŃa cu privire la datorarea accesoriilor în cuantumul contestat, în condiŃiile
în care debitul principal nu este datorat.
Prin argumentele expuse la subpunctul 1. al prezentei – potrivit cărora stabilirea
în condiŃii nelegale a obligaŃiilor de plată principale – au drept consecinŃă anularea
accesoriilor – contestatoarea înlăturând, prin argumentele logice aduse, constatările
organelor de inspecŃie fiscală, în situaŃia capătului de cerere în cauză, în condiŃiile
operării principiului de drept accesorium sequitur principale, urmează a fi admis şi
acest capăt de cerere pentru suma de ….. lei reprezentând majorări de întârziere,
anulându-se în mod corespunzător constatările din Raportul de inspecŃie fiscală nr.
…../…..2009 şi Decizia de impunere nr. …../…..2009 pentru suma de ….. lei.
Este de reŃinut, că în perioada supusă verificării, au acŃionat dispoziŃiile art. 115,
şi art. 116, din Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, (publicată în Monitorul Oficial nr. 101 din 31 ianuarie 2005), ca după
republicarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (în Monitorul Oficial nr.
513 din 31 iulie 2007), dispoziŃiile art. 115 şi 116 să fie preluate în esenŃă – ca soluŃie
legislativă – în cuprinsul textelor art. 119 şi art. 120, conservând reglementarea legală
anterioară.
*
* *
Pentru considerentele reŃinute în cuprinsul deciziei, avînd în vedere motivele de
fapt şi de drept, în temeiul H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul coordonator al
D.G.F.P.Teleorman

DECIDE:

Art. 1. Admite contestaŃia formulată de ….. şi anuleaza in totalitate Decizia de
impunere nr. ….. din …..2009, emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni
Vamale Teleorman, pentru suma totală de ….. lei, reprezentând:
- ….. lei – accize pentru combustibil;
- ….. lei – majorări de întârziere aferente.
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Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios
administrativ în termen de 6 luni de la data comunicării .
Art. 3. Prezenta a fost redactată în 4 (patru) exemplare, toate cu valoare de
original, comunicată celor interesaŃi.
Art. 4. Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii.

…..
Director Coordonator
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