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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost  investit� în

temeiul art.175 �i 179 (1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 R – privind Codul de procedur� fiscal� cu

solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C. X ” S.A. împotriva Deciziei de impunere

nr./04.03.2005 emis� de Activitatea de Control Fiscal Sibiu.

Actul contestat a fost comunicat petentei în data de 07.03.2005.

Contesta�ia a fost depus� în termen conform art.177 (1) din O.G.nr.92/2003 R,

fiind înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Sibiu sub nr./31.03.2005 iar la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu sub nr./08.06.2006.

       I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� urm�toarele :

    1. Anularea par�ial� a Deciziei de impunere pentru suma de XXXXXX lei RON,

reprezentând :

�  XXXXX lei RON - accize ;

�    XXXX lei RON - dobânzi ;

�    XXXX lei RON - penalit��i de întârziere.

      2. Suspendarea execut�rii Deciziei de impunere pân� la solu�ionarea contesta�iei.

Petenta invoc� în sus�inerea contesta�iei urm�toarele :

Societatea   se  afl�   în  reorganizare  judiciar�  �i  în  aceast�  situa�ie  nici  o

dobând�, majorare sau penalitate de orice fel nu poate fi ad�ugat� crean�elor n�scute

anterior deschiderii procedurii.
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Obliga�iile fiscale contestate  sunt eronat calculate, întrucât ac�ionarul majoritar

al societ��ii a devenit S.C.” Z  S.R.L. Avrig, începând cu data de  14.05.2004, iar potrivit

prevederilor O.U.G. nr.94/2004 coroborate cu prevederile Legii nr.254/2002, beneficiaz� atât

de scutirea de  la plat� a obliga�iilor bugetare restante pân�  în ultima zi a lunii în care s-a

semnat contractul de privatizare, respectiv pân� la 31.05.2004 cât  �i de scutirea de la plat�

a dobânzilor �i penalit��ilor de orice fel aferente obliga�iilor restante, calculate �i neachitate

pân� la data intr�rii în vigoare a O.G.nr.94/2004, respectiv 04.09.2004. Societatea a derulat

procedura de ob�inere a  certificatului de atestare privind scutirea de la plata obliga�iilor

bugetare, procedur� care presupune emiterea unui ordin comun de c�tre Ministrul Finan�elor

Publice �i Ministrul Agriculturii.

      II. Activitatea de Control Fiscal Sibiu prin Decizia de impunere contestat� �i

Raportul de inspec�ie fiscal� în baza c�ruia s-a emis aceast� decizie, re�ine

urm�toarele :

Perioada supus� controlului este 01.06.2003 – 31.12.2004.

Din verific�rile efectuate �i din datele puse la dispozi�ie de c�tre agentul

economic, organul de control a constatat c� la data de  31.12.2004, acesta de�ine în

patrimoniu cantitatea de 12.197 litri rachiu pe sortimente �i t�rie la valoarea contabil�  de

XXXXXXX lei, produs supus acciz�rii conform art.162, lit.e), respectiv art.173 lit.c) din Legea

nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

În perioada 01.06.2003 – 31.12.2004 societatea a valorificat prin vânzare c�tre

societ��i �i diferite persoane fizice, cantit��i mici de rachiu, ultima factur� de vânz�ri fiind cea

cu seria XXXXXX/31.03.2004, prin care s-au vândut 6 litri rachiu c�tre o persoan� fizic�.

Pentru toate facturile de vânz�ri a rachiului, societatea a calculat, eviden�iat �i declarat corect

accizele datorate.

În perioada 01.06.2003 – 31.12.2003, perioada de aplicare a Legii 521/2002

privind regimul de supraveghere �i autorizare a produc�iei, importului �i circula�iei unor

produse supuse accizelor �i a Ordinului 1111/2002 pentru aprobarea Instruc�iunilor de
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aplicare a Legii nr.521/2002, societatea nu a de�inut autoriza�ia prev�zut� de art.32 din

Legea nr.521/2002 �i nici aprobarea Ministerului Finan�elor Publice sau a Direc�iei Generale

a Finan�elor Publice Sibiu prev�zut� la art.61 din Legea nr.521/2002, respectiv art.61 pct.29

din Ordinul 1111/2002, pentru utilizarea sau valorificarea stocurilor de b�uturi alcoolice.

În perioada 01.01.2004 – 31.12.2004 perioada de aplicare a Titlului VII privind

accizele armonizate din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal �i H.G.nr.44/2004 privind

normele de aplicare a Codului Fiscal, societatea de�ine produse accizabile (rachiu) în afara

antrepozitului fiscal. Societatea nu este autorizat� s� func�ioneze ca �i antrepozit fiscal, a�a

cum este definit regimul de antrepozitare în sec�iunea 4, Titlul VII din Legea nr.571/2003,

nede�inând o autoriza�ie valabil� emis� în acest scop.

Prin de�inerea de produse supuse acciz�rii în afara antrepozitului fiscal,

societatea încalc� prevederile art.168 (2) din Legea nr.571/2003, drept urmare organul de

control a calculat accize pentru stocul de rachiu de XXXXXXX litri existent la data intr�rii în

vigoare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv la data de 01.01.2004, în sum� de

XXXXXXXXXX lei ROL.

Pentru neachitarea în termen a accizelor aferente cantit��ii de rachiu de�inute în

stoc, în afara unui antrepozit fiscal, organul de control a calculat dobânzi în sum� de

XXXXXXXXX lei ROL �i penalit��i de întârziere în sum� de XXXXXXXX lei ROL.

  III. Având în vedere constat�rile organului de control, sus�inerile petentei,

documentele aflate la dosarul cauzei precum �i prevederile actelor normative în

vigoare pe perioada supus� verific�rii, se re�ine :

     1. În fapt, organul de control a constatat c� la data de 01.01.2004 societatea de-

�ine în patrimoniu cantitatea de XXXlitri de rachiu la valoarea contabil� de XXXXXXXXX lei

ROL, produs supus acciz�rii, f�r� ca aceasta s� fie autorizat� s�  func�ioneze ca antrepozit

fiscal.

În drept sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, astfel :
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� art.168 alin.(2) :

“Este interzis� de�inerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dac�

acciza pentru acel produs nu a fost pl�tit�.”

� art.166 alin.(1) lit.e) :

“În în�elesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezint� : (….) orice

de�inere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost

introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu”.

� art.192 alin.(1) �i (8) :

“(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil� la data când produsul

este eliberat pentru consum în România (….)

(8) Accizele se calculeaz� în cota �i rata de schimb în vigoare, la momentul în care

acciza devine exigibil�”.

� art.178 (5) :

“De�inerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal,  pentru care nu se

poate face dovada pl��ii accizelor, atrage plata acestora”.

Fa�� de cele re�inute, în mod întemeiat organul de control a calculat accize în

sum� deXXXXXX lei pentru stocul de rachiu de XXXX litri de�inut de societate la data de

01.01.2004.

Deoarece în sarcina societ��ii s-a stabilit un debit de natura accizelor în sum�

de XXXXXXXXX lei ROL, aceasta datoreaz� conform principiului de drept “accesoriul

urmeaz� principalul”  dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente în sum� de XXXXXXX lei

ROL respectiv XXXXXXXX lei ROL.

Sus�inerea societ��ii  potrivit c�reia se  afl� în reorganizare judiciar� �i în

consecin�� nici o dobând� sau penalitate de orice fel nu poate fi ad�ugat� crean�elor n�scute

anterior deschiderii procedurii, este neîntemeiat�.

În drept art.117 (4) din O.G.nr.92/2003 – republicat� dispune :

“Pentru obliga�iile fiscale nepl�tite la termen, atât înainte cât �i dup�

deschiderea procedurii de reorganizare judiciar�, se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de
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întârziere pân� la data deschiderii producerii de faliment. Pentru  obliga�iile fiscale n�scute

dup� data deschiderii procedurii de faliment �i nepl�tite la termen nu se datoreaz� dobânzi �i

penalit��i de întârziere”.

Având în vedere faptul c� societatea se afl� în procedura de reorganizare

judiciar� nu în procedur� de faliment  datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru

debitele neachitate la buget.

Referitor la sus�inerea societ��ii potrivit c�reia aceasta beneficiaz� de scutirea

de la plat� a obliga�iilor bugetare în cauz� în baza prevederilor O.U.G.nr.94/2004 coroborate

cu prevederile Legii nr.254/2002 prin emiterea unui ordin comun de c�tre Ministrul

Agriculturii, P�durii �i Dezvolt�rii Rurale �i Ministrul Finan�elor Publice, ar�t�m urm�toarele :

Prin ordin comun al Ministrului Agriculturii, P�durii �i Dezvolt�rii Rurale

nr./22.11.2005 �i al Ministrului Finan�elor Publice nr/21.12.2005 se acord� S.C.” X  S.A.

scutirea de plat� a obliga�iilor bugetare datorate �i neachitate pân� la ultima zi a lunii în care

s-a semnat contractul de privatizare, respectiv 31.05.2004, actualizate �i nestinse prin orice

modalitate de plat� pân� la data  emiterii certificatului de obliga�ii bugetare în sum� total� de

XXXXXXXX lei RON precum �i a dobânzilor �i penalit��ilor  de orice fel, aferente obliga�iilor

bugetare restante calculate �i neachitate pân� la data de 29.05.2004, actualizate �i nestinse

prin orice modalitate de plat� pân� la emiterea certificatului de obliga�ii bugetare, în sum�

total� de XXXXXXX lei RON.

Conform art.1 alin.(2) din Ordinul comun sumele ce fac obiectul înlesnirilor la

plat� sunt cele din certificatul  de obliga�ii bugetare nr./2005, eliberat de Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu, în conformitate cu dispozi�iile art.5 din Legea

nr.190/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Prin certificatul de atestare fiscal� nr./2005 se certific� c� S.C.” X  S.A.

“figureaz� în eviden�e cu urm�toarele obliga�ii de plat� c�tre bugetul general consolidat cu

obliga�ii bugetare restante la data de 31.05.2004 cu accesorii calculate pân� la 29.05.2004 �i

neachitate la data de 24.05.2005”.
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La art.4 din acela�i ordin se precizeaz� c� “orice alte obliga�ii bugetare

reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi �i penalit��i

de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plat� acordate prin ordin comun datorate dup�

intrarea în vigoare a Legii nr.190/2004 (29.05.2004) �i pân� la emiterea prezentului ordin

comun, se vor achita în 90 de zile de la data semn�rii acestuia”.

Având în vedere faptul c� obliga�iile  bugetare contestate au fost stabilite de

organul de control fiscal la data de 04.03.2005 prin Decizia de impunere nr acestea nu au

fost înscrise în certificatul de atestare fiscal� nr./2005 eliberat de Direc�ia General� a

Finan�elor Publice Sibiu �i în consecin�� nu au f�cut obiectul înlesnirilor la plat� din Ordinul

comun. Mai mult, aceste obliga�ii au fost achitate conform dispozi�iilor art.4 din Ordinul

comun cu O.P. nr/16.03.2006.

      2. Referitor la cererea societ��ii de  suspendare a execut�rii Deciziei de  impunere

nr./04.03.2005 pân� la solu�ionarea contesta�iei, se re�ine c� aceasta a r�mas f�r� obiect în

condi�iile în care obliga�iile de plat�  contestate au fost achitate cu O.P. nr./16.03.2006.

Pentru considerentele re�inute, în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedur� fiscal�,

������������������$������������������$������������������$������������������$

    1. Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma total� de XXXXX lei RON

reprezentând :

� XXXXXX lei RON - accize ;

�    XXXXXXlei RON - dobânzi ;

�    XXXXXX lei RON - penalit��i de întârziere.
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      2. Respinge ca r�mas� f�r� obiect, cererea de suspendare a execut�rii Deciziei

de

impunere nr/04.03.2005 pentru suma total� contestat� de XXXXXXXX lei RON.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

data comunic�rii.


