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DECIZIA nr.34/21.03.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

CONSTANTA S.R.L. CONSTAN�A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre SAF – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr………/…….03.2006, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr………/…….03.2006, cu privire la contesta�ia
formulat� de CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, str……………
nr……, CUI ……………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� de
organele de control din cadrul SAF – ACF Constan�a  prin Raportul
de inspec�ie fiscal� nr………/…….02.2006, constând în respingerea
cererii de restituire a accizelor în sum� de ……………… lei.

Contesta�ia a fost introdus� de comandantul CONSTANTA S.R.L.
reprezentantul legal al unit��ii militare, fiind îndeplinite
prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� în 2005 �i a fost depus� în
termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ, fiind
înregistrat� la SAF - ACF Constan�a sub nr…………/…….03.2006.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur� prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003
republicat� în 2005, în conformitate cu prevederile art.179
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze  cauza
�i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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I. Prin adresa înregistrat� la SAF – ACF Constan�a sub
nr…………/…….03.2006, CONSTANTA S.R.L. formuleaz� contesta�ie
împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� nr………/…….02.2006,
invocând urm�toarele argumente:

♦ În conformitate cu prevederile Acordului privind For�a
Multina�ional� de Pace din Europa de Sud Est semnat la Skopje la
26.09.1998, ratificat prin Ordonan�a Guvenului nr.43 din 1999
aprobat� prin Legea nr.108 din 2000, România �i-a asumat rolul de
�ar� Gazd� a Comandamentului SEEBRIG pentru perioada 2003-2007.

Se precizeaz� c� pe timpul func�ion�rii Acordului, statul
român acord� atât Comandamentului, ca persoan� juridic�, cât �i
persoanelor fizice angajate, o serie de facilit��i, între care
scutirea de la plata oric�ror taxe a carburan�ilor �i
lubrifian�ilor achizi�iona�i atât pentru nevoile Comandamentului
cât �i pentru uzul personal al membrilor acestuia.

Pentru reglementarea scutirii de taxe Guvernul României a
emis H.G. nr.1302/20.11.2002, unde la art.1 (3) se prevede
restituirea trimestrial� a taxelor pe baza decontului justificativ
întocmit de Biroul de Prim� responsabilitate al Ministerului
Ap�r�rii Na�ionale.

Se arat� c� H.G nr.1302/2002 privind procedura de recuperare
a taxelor aferente carburan�ilor asigura�i de România
Comandamentului For�ei Multina�ionale de Pace din Europa de Sud-
Est, vine s� aplice Acordul, dar nu poate s� modifice prevederile
actului din care izvor��te.

În contesta�ie se invoc� art.5, pct.13, lit.d, care
stabile�te c� “na�iunea gazd� consimte s� asigure emiterea de
cupoane pentru procurarea de combustibil, f�r� taxe, pentru uz
personal…”.

În opinia contestatoarei prevederile H.G. 1302/2002 sunt
contrare dispozi�iilor Acordului privind For�a Multina�ional� de
Pace, în sensul c� statul român avea obliga�ia de a emite cupoane
f�r� taxe pentru uz personal �i nu s� oblige personalul
Comandamentului s� se supun� procedurii de restituire a taxelor de
la bugetul de stat.

Petenta arat� c� dac� se judec� cererea de restituire a
accizelor numai prin prisma prevederilor H.G nr.1302/2002,
condi�iile acestui act normativ nu se vor putea îndeplini
niciodat� în totalitate.

În concluzie, petenta nu contest� faptul c� documenta�ia
prezentat� pentru restituirea taxelor nu este ad-literam cea
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cerut� de H.G. 1302/2002, ci faptul c� aceast� documenta�ie nu
poate fi practic prezentat� de unitate.

II. Raportul de inspec�ie fiscal� nr………/…….02.2006 a fost
încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a în urma
solu�ion�rii adresei AFP nr…………/…….10.2005 privind verificarea
cuantumului accizelor aferente carburan�ilor asigura�i de România
pentru Comandamentul For�ei de Pace din Europa de Sud – Est,
pentru trim.III 2005.

În urma verific�rii, s-au constatat urm�toarele:
♦ Ini�ial, controlul a început la data de 17.11.2005,

încheindu-se Procesul verbal din 05.12.2005, din care rezult� c�
documenta�ia prezentat� de unitate nu con�ine documentele
stipulate expres la art.1, alin.(3) din HG 1302/2002, fapt pentru
care organele de control au solicitat informa�ii suplimentare de
la Ministerul Finan�elor Publice, iar termenul de solu�ionare a
cererii de restituire s-a prelungit, potrivit art.200, alin.2, din
Codul de procedur� fiscal� republicat.

Direc�ia general� de Legisla�ie Impozite Indirecte din cadrul
MFP s-a pronun�at asupre problematicii în spe�� prin adresa
nr…………/…….01.2006, înregistrat� la DGFP Constan�a SAF - ACF sub
nr…………/…….01.2006.

Din verificarea documentelor anexate la cererea de
restituire, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003,
HG.44/2004 cu modific�rile ulterioare �i HG 1302/2002 �i având în
vedere preciz�rile din adresa MFP nr.273017/19.01.2006, a rezultat
c� achizi�iile de carburan�i auto s-au f�cut de la SNP Petrom SA,
dup� cum urmeaz�:

a) pentru nevoile Comandamentului s-au achizi�ionat Bonuri
valorice pentru carburan�i auto; furnizorul a emis facturi
fiscale în care a consemnat contravaloarea acestor bonuri
dar f�r� a eviden�ia cuantumul accizelor.

b) pentru nevoile personale ale membrilor Comandamentului,
carburan�ii auto s-au achizi�ionat direct de la sta�iiile
de distribu�ie ale SN Petrom, pa baza bonurilor fiscale
emise de casele de marcat;

Astfel, s-a constatat c� documenta�ia prezentat� nu con�ine
documentele prev�zute în mod expres la art.1, alin.(3) din H.G.
1302/2002, deoarece procedura de recuperare instituit� ca atare
prin HG 1302/2002 are în vedere exclusiv achizi�iile efectuate pe
baz� de facturi fiscale �i nu pe cele efectuate pe baz� de bonuri
fiscale.
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Organele de inspec�ie fiscal� fac men�iunea c�, potrivit
art.1, alin.4, din HG 1302/2002, procedura de restituire a
accizelor trebuie coroborat� cu reglement�rile legale generale în
materie de scutire /restituire a accizelor.

Astfel, potrivit art.199 din Codul Fiscal, coroborat cu
prevederile pct.21 Titlul VII „Accize” din Normele metodologice
aprobate prin HG 44/2004 cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, scutirea de la plata accizelor se poate acorda
beneficiarului cu condi�ia ca produsele accizabile s� fie
achizi�ionate direct de la un antrepozit fiscal, de la un
importator sau de la un distribuitor agreat. Ori sta�iile de
distribu�ie SN Petrom SA nu reprezint� antrepozite fiscale, fapt
pentru care s-a stabilit c� scutirea nu poate fi aplicabil�.

Concluzionând, organele fiscale au stabilit c� documenta�ia
anexat� la cererea de restituire nu justific� legalitatea
solicit�rii restituirii sumei de ……………… reprezentând accize
aferente trim.III 2005.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond a
contesta�iei, în condi�iile în care Raportul de inspec�ie fiscal�
nr…………/…….02.2006 este un act premerg�tor care st� la baza
emiterii deciziei de restituire a accizelor.

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83 „Stabilirea
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate
bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din Codul de
procedur� fiscal� republicat:

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i
art.84 alin.(4);

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.”

Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia
impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se
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stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi de
la care nu se poate deroga în mod unilateral.

Totodat�, potrivt art.179 din O.G. nr.92/2003 republicat�,
contesta�iile se pot formula “împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,
precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal� “.

În aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003
republicat�, M.F.P. a emis Instruc�iuni aprobate prin Ordinul
519/2005, unde la pct.5.1. se precizeaz�:

“Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art.179 alin.(1)
din Codul de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute
expres �i limitativ de lege”.

Fa�� de cele ce preced, se re�ine c� cercetarea fondului
cauzei nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile
art.183, alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�:

“Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar când
se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la
analiza pe fond a cauzei”.

Luând în considerare faptul c� CONSTANTA S.R.L. contest�
Raportul de inspec�ie fiscal� ……………/…….02.2006, act premerg�tor
emiterii deciziei de restituire a accizelor, Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin serviciul Solu�ionare
Contesta�ii va respinge cererea formulat� de petent� ca fiind
prematur formulat�.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei  �i  în
temeiul dispozi�iilor art.183 alin.(5) din OG nr.92/2003
republicat� în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat
cu pct.13 lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor titlului IX din O.G. nr.92/2003 republicat�, se

DECIDE:

Respingerea contesta�iei formulat� de CONSTANTA S.R.L.
CONSTAN�A împotriva Raportul de inspec�ie fiscal� …………/…….02.2006,
încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a pentru
suma de ……………… lei, reprezentând accize, ca prematur formulat�.           
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004.

 DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

M.L./5ex
20.03.2006


