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DECIZIA NR.130/2012
privind soluţionarea contestaţiilor formulate de
S.C. .X..X. S.A. înregistrate la Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor cu nr. 906.612,
906.613, 906.614, 906.615 din 12.04.2011 şi nr. 908.145, 908.146 din
20.12.2011.
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili prin adresa nr. .X./11.04.2011 şi
nr..X./19.12.2011 cu privire la contestaţiile formulate de S.C .X..X. S.A, cu
sediul social în .X., Str. X, nr.X, judeţ .X., având cod de înregistrare fiscală
RO X, împotriva Deciziilor de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, nr..X./12.01.2011, nr..X./12.01.2011, nr..X./01.11.2010 şi
nr..X./03.02.2011, emise de organele fiscale ale D.G.A.M.C.
Societatea contestă suma totală de .X. lei reprezentând accize
respinse la restituire, stabilite prin Deciziile de restituire a accizelor
nr..X./12.01.2011,nr..X./12.01.2011,nr..X./12.01.2011,nr..X./12.01.2011,
nr..X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011, încheiate de reprezentanţii D.G.A.M.C,
emise în baza proceselor verbale nr..X./29.11.2010, nr.X/08.04.2011 şi
nr.X/25.07.2011, încheiate de reprezentanţii Autorităţii Naţională a VămilorDirecţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X..
În raport de data comunicării deciziilor de restituire a accizelor
contestate, 04.02.2011, aşa cum rezultă din ştampila poştală aplicată pe
plicul de corespondenţă, aflat în copie la dosarul cauzei, respectiv
24.10.2011, aşa cum rezultă din semnătura de primire pe adresa de înaintare
a acestora, aflată în copie la dosarul cauzei, contestaţiile au fost depuse în
termenul prevăzut de art.207, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, fiind înregistrate la Autoritatea Naţională a Vămilor – DRAOV .X. în
data de 28.02.2011, respectiv predate curierului postal în data de 21.11.2011
( note transport .X. .X. .X. aflate la dosar) şi înregistrate la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili în datele de 08.03.2011 şi 25.11.2011,
conform ştampilei aplicate de Serviciul registratură al acestei direcţii.
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Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, art.206,
art.207 şi art.209, alin.(1) litera c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la data depunerii contestaţiilor societatea figurând la poziţia nr. X
din anexa nr.2 la O.P.A.N.A.F. nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de
administrare a marilor contribuabili, iar potrivit art.88, lit.a) din Codul de
procedură fiscală deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte
venituri ale bugetului general consolidat sunt acte administrative fiscale
asimilate deciziilor de impunere şi având în vedere prevederile pct.9.6 din
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, potrivit
căruia “În situaţiile în care organele competente au de soluţionat două sau
mai multe contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică
împotriva unor titluri de creanţă fiscală, sau alte acte administrative fiscale
încheiate de aceleaşi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi
categorie de obligaţii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul
cuantumului se influenţează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor,
dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare a probelor în
rezolvarea cauzei”, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este legal investită să soluţioneze
contestaţiile conexate formulate de S.C. .X..X. S.A.
I. Prin contestaţiile formulate împotriva Deciziilor de restituire a
accizelor
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, nr..X./01.11.2010 şi nr..X./ 03.02.2011 emise de Direcţia
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili urmare a încheierii de către
Autoritatea Naţională a Vămilor-Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale .X. a Proceselor verbale nr..X./29.11.2010,
nr..X./08.04.2011 şi nr..X./25.07.2011, societatea solicită admiterea
contestaţiilor, anularea deciziilor contestate şi restituirea sumei totale de .X.
lei reprezentând accize, pentru următoarele motive:
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./22.07.2010, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină achiziţionată în perioada 01.04.201030.06.2010 pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi
identificate prin număr de comandă N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X.,
N.X., N.X. şi în vederea utilizării navelor proprii – remorcherul .X., macaraua
.X., precum şi şalupa .X. – pentru producţie nave.
Contestatara susţine că organul fiscal a respins la restituire suma de .X.
lei, reprezentând întreaga sumă solicitată la restituire.
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./23.04.2010, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină achiziţionată în perioada 01.01.20102/40

31.03.2010 pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi
identificate prin număr de comandă N.X. şi N.X., precum şi în vederea
utilizării navelor proprii – remorcherul .X. şi şalupa .X. – pentru producţie
nave.
Prin decizia dată, organul fiscal a respins la restituire suma de .X. lei,
reprezentând întreaga sumă solicitată la restituire.
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./23.04.2010, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină achiziţionată în perioada 01.08.200831.01.2010 în vederea testării şi mentenanţei motoarelor la navele aflate în
construcţie şi identificate prin număr de comandă N.X., N.X., N.X., N.X., N.X.,
N.X., N.X. şi N.X..
Prin decizia dată, organul fiscal a respins la restituire suma de .X. lei,
reprezentând întreaga sumă solicitată la restituire.
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./22.01.2010, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină achiziţionată în perioada 01.11.200731.12.2009 în vederea testării şi mentenanţei motoarelor la navele aflate în
construcţie şi identificate prin număr de comandă N.X., N.X., N.X., N.X., N.X.,
N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi N.X..
Prin decizia dată, organul fiscal a respins la restituire suma de .X. lei,
reprezentând întreaga sumă solicitată la restituire.
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./01.11.2010 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./28.10.2010, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.07.201030.09.2010 pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi
identificate prin număr de comandă N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi în
vederea utilizării navelor proprii - remorcherul .X., macaraua .X., precum şi
şalupa .X. - pentru producţie nave.
Prin decizia dată organul fiscal a aprobat la restituire suma de .X. lei şi
a respins la restituire suma de .X. lei.
- Decizia de restituire a accizelor nr..X./03.02.2011 vizează cererea de
restituire a accizelor înregistrată sub nr..X./21.01.2011, în sumă de .X. lei
aferentă cantităţii de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.10.201031.12.2010 pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi
identificate prin număr de comandă N.X., N.X., N.X., N.X. şi în vederea
utilizării navelor proprii - remorcherul .X., macaraua .X., precum şi şalupa .X. pentru producţie nave.
Prin decizia dată organul fiscal a aprobat la restituire suma de .X. lei şi
a respins la restituire suma de .X. lei.
S.C. .X..X. S.A. susţine că desfăşoară activităţi de construcţii navale şi
beneficiază de scutire indirectă de la plata accizelor corespunzătoare
motorinei utilizate pe perioada construcţiei navelor şi până la livrarea pentru
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motoarele şi diesel generatoarele care produc energia electrică de pe nave în
mod independent de reţeaua de distribuţie a energiei electrice în şantier,
precum şi pentru nave proprii, nave ce sunt utilizate în procesul de producţie
(şi nu pentru prestarea de servicii de navigaţie pe apele interioare pentru terţi,
deci motorina pentru care s-a solicitat acciza este pentru nevoile producţiei),
conform dispoziţiilor art.201 (206^60), alin.(1) lit.f) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, forma în viguare la datele de efectuare a operaţiunilor.
Având în vedere prevederile art.201 (206^60), alin.(1) lit.f) din Legea nr.
571/2003, ale pct.23.4 (113.4) din normele Metodologice de aplicare a
Codului Fiscal şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.420/2007 ce
stabileşte Procedura de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii
produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire
indirectă, societatea a formulat cereri de achiziţie motorină în regim de scutire
indirectă privind acciza însoţite de documentaţia prevăzută de lege pentru
motorina utilizată în procesul de producţie.
Întrucât societatea nu dispune de depozite pentru stocarea motorinei,
aprovizionarea acesteia se face de la antrepozitarul fiscal direct pe navele
pentru care se foloseşte motorina. În situaţiile în care cantitatea de motorina
astfel solicitată este mai mare decât cea folosită la nava în care a fost
depozitată, cantitatea rămasă se repartizează pe o altă navă aflată în
construcţie în baza bonurilor de restituire.
1. Referitor la deciziile de restituire nr..X. şi nr..X. din 12.01.2011
contestatoarea susţine următoarele:
Deşi societatea a prezentat cereri de achiziţie însoţite de documente
legale, inspectorii vamali reţin în procesul verbal nr..X./29.11.2010 că nu se
justifică restituirea accizei deoarece societatea a depus cerere de achiziţie
motorină în regim de scutire indirectă de la plata accizei pentru cantităţi mai
mari decât cantitatea de motorină aprovizionată, pentru care soliciţă
restituirea accizelor aferente, urmare a testării navelor aflate în construcţie.
Societatea a prezentat bonuri de consum şi de restituire a motorinei
care să justifice achiziţiile de motorină anterioare, achiziţii pentru care au
existat, de asemenea, cereri de achiziţie însoţite de documente legale,
situaţie verificabilă, atât din punct de vedere al documentelor primare, cât şi
al situaţiilor centralizatoare, astfel că nu mai era necesară achiziţionarea unor
noi cantităţi de motorină.
Legislaţia specifică în vigoare nu precizează cum trebuie să procedeze
contribuabilul în cazul în care cantitatea de motorină din cererea de achiziţie
este superioară celei efectiv consumate, deoarece folosinţa/scopul
aprovizionării se păstrează, pe cale de consecinţă, şi regimul de scutire
indirectă trebuie să se păstreze cât priveşte acciza.
Un alt motiv care să justifice refuzul de restituire al accizei, prezentat în
procesul verbal de control îl constituie, în opinia organului de control,
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încălcarea prevederilor pct.51, alin.1 din Ordinul nr.3055/2009 prin
înregistrarea de către societate în debitul contului 446 a cuantumului accizei
aferente cantităţilor de motorină achiziţionate în regim de scutire indirectă de
la plata accizei împreună cu cuantumul accizei aferente cantităţilor de
motorină care nu sunt în acest regim.
Petenta consideră că această opinie adaugă în mod nepermis la
prevederile art.201, alin.(1), lit.f) din Legea nr.571/2003 (forma în vigoare la
data de 01.01.2010 şi 15.04.2010) şi ale pct.23.4 din Normele metodologice
de aplicare a Codului fiscal, cuprinse în HG nr.44/2004. Societatea face
dovada consumului real de combustibil cu documente contabile care să
permită identificarea cu exactitate a cuantumului accizei aferent cantităţilor de
motorină achiziţionată în regim de scutire indirectă, fiind suficiente şi
convingătoare ca material probator în speţă, cu atât mai mult cu cât în
contabilitate combustibilii se includ în materiale consumabile, iar Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr.2374/2007, cu modificările ulterioare, nu
impune o documentaţie suplimentară, contestatara recepţionând motorina pe
care o depozitează pe nava în construcţie, unde se şi consumă, prin
documente contabile prevăzute de legislaţia în materie: NIR, factură şi bonuri
de consum.
Având în vedere şi faptul că motorina este aprovizionată de la
antrepozitar şi descărcată în prezenţa reprezentanţilor X direct în
rezervoarele navelor, că aceasta se foloseşte numai pentru navele produse
de societate sau aflate în proprietatea societaţii şi folosite pentru producţie, şi
nu pentru prestări de servicii pentru terţi, faptul că societatea a întocmit toate
documentele cerute de pct.23.4 din HG nr.44/2004, contestatara susţine că
autoritatea fiscală este în imposibilitate de a face identificarea cu exactitate a
cuantumului accizei aferent cantităţilor de motorină achiziţionată în regim de
scutire indirectă nu este susţinută în realitate.
În susţinerea afirmaţiilor sale societatea depune Decizia Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal,
nr.X/26.04.2005 emisă în dosarul nr.X/2004, în care ANAF a invocat o
înregistrare eronată a taxei în cont (s-a reproşat societăţii de către ANAF că
nu a evidenţiat separat TVA în contul 4426) şi în care, la fila 6, ÎCCJ afirmă
că “această eroare de înregistrare nu poate justifica refuzul pârâtelor de a-i
restitui reclamantei taxa.....solicitată”.
Refuzul de restituire a accizei a fost motivat şi pe faptul că societatea a
prezentat organelor de control rapoarte zilnice de consum-motorină folosită la
testarea echipamentelor la bordul navelor, reproşându-se faptul că acestea
sunt întocmite informatic, fără numere de înregistrare şi făcând trimitere la
Anexa nr.(1), pct.2 din Normele Metodologice de Întocmire şi Utilizare a
Documentelor Financiar Contabile aprobate prin Ordinul nr.3512/2008 privind
documentele financiar contabile.
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Contestatoarea consideră că este exagerată şi anacronică solicitarea
probatoriului pe suport de hârtie cu număr şi dată de înregistrare, atâta vreme
cât suportul informatic poate genera data şi ora documentului.
În privinţa accizei aferente cantităţilor de motorină utilizată la navele
proprii ale societăţii contestatoare, remorcherul .X. şi şalupa .X., echipa de
control a considerat că societatea nu a făcut dovada testării şi mentenanţei
motoarelor ce echipează navele proprii societăţii şi că nu pot fi restituite
accizele aferente motorinei consumate de acestea, deşi, aceste nave sunt
utilizate în procesul de producţie, şi nu pentru prestarea de servicii către terţe
persoane. Petenta menţionează că însăşi Direcţia de legislaţie în domeniul
accizelor din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor a informat societatea
prin adresa nr..X./24.05.2008 că reglementările de la art.201, alin.(1), lit.f) din
Codul fiscal sunt aplicabile şi în cazul acestor nave având în vedere
prevederile art.23 din OG nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe caile
navigabile interioare.
2. Referitor la deciziile de restituire nr..X. şi nr..X. din 12.01.2011
contestatoarea precizează următoarele:
Un prim motiv de refuz de restituire a accizei solicitate l-a constituit
pentru echipa de control perioada cuprinsă în cererile de restituire accize,
respectiv 01.11.2007-31.12.2009 şi 01.08.2008-31.01.2010 întrucât nu
respectă prevederile pct.3 din Ordinul nr.420/2007 privind aprobarea
procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor
supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.
SC .X.SA susţine că din punct de vedere al gradului de ierarhizare a
normelor legale, conţinutul pct.3 din OMEF nr.420/2007 este nelegal pentru
că este mai restrictiv decât prevederile pct.23.4, alin.(3) din HG nr.44/2004
pentru aplicarea art.201. alin.(1). lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, astfel, în timp ce pct.3 din OMEF nr.420/2007 prevede că “cererea de
restituire se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se solicită restituirea”, pct.23.4, alin.(3) din HG
nr.44/2004 prevede că “Trimestrial, operatorii economici pot solicita
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală”.
Norma conţinută în hotărârea guvernamentală este dispozitivă şi nu
imperativă şi, prin urmare, societatea putea să ceară restituirea accizelor la
livrarea navei (nava fiind produsă cu ciclu lung de fabricaţie) sau trimestrial.
În spijinul celor afirmate se face şi observaţia că modelul cererii de
restituire de accize cuprins în anexa nr.2 la OMEF nr.420/2007, la nota din
subsol se face precizarea “se va completa perioada de utilizare a produselor
pentru care se solicită restituirea, menţionând prima zi a lunii de început a
utilizării şi ultima zi a lunii de sfârşit (de forma: 01.03-31.08)”, fapt ce
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demonstrează că nu este obligatorie solicitarea trimestrială de restituire a
accizei.
Contestatoarea consideră nejustificat refuzul ANAF de restituire a
accizei solicitate, termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere
restituirea, de 5 ani, conform art.135 din OG nr.92/2003, nefiind depăşit.
Din interpretarea textului pct.23.4 din HG nr.44/20004 rezultă că
restituirea accizei achitată de societate în regim de scutire indirectă
presupune verificarea documentelor prevăzute în mod expres de lege
aferente cererii de restituire şi nu a înregistrărilor în contabilitate aferente unei
anumite perioade. Prin interpretarea a contrario a acestui text ar însemna că
se acceptă ideea ca în situaţia în care controlul fiscal a vizat o anume
perioadă pentru verificarea TVA, de pildă, atunci nu se mai face un alt control
fiscal pentru aceeaşi perioadă pentru verificarea impozitului pe profit. Este şi
motivul pentru care OG nr.92/2003 prevede avizul prealabil inspecţiei fiscale.
3. Referitor la deciziile de restituire nr..X./01.11.2010 şi
nr..X./03.02.2011 contestatoarea invocă următoarele argumente pentru
anularea acestora:
Înainte de modificarea Codului fiscal din data de 28.07.2010
contribuabilul a fost obligat să depună memoriu justificativ o dată cu cererea
de achiziţie motorină în regim de scutire indirectă privind acciza, fară ca
legislaţia să precizeze dacă se impune o noua notificare modificatoare în
sensul diminuării cantităţiilor de motorină din cererea de achiziţie iniţială
pentru care se aplică regimul de scutire indirectă.
Societatea nu a modificat destinaţia finală a motorinei pentru care a
solicitat aplicarea regimului de scutire indirectă în ceea ce priveşte acciza,
întrucât obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă producţia de nave,
cantităţile de motorină rămase neutilizate în baza unor cereri de achiziţie fiind
evidenţiate în bonuri de restituire de la nava executată şi livrată şi bonuri de
consum pentru navele aflate în curs de execuţie.
Cererile de achiziţie anterioare perioadei de utilizare a motorinei
01.07.2010-30.09.2010 au făcut obiectul controlului A.N.A.F şi A.N.V, din
anul 2009 şi până la data de 24.10.2011 societăţii fiindu-i refuzată restituirea
accizei.
Sistemul de evidenţă a consumului de motorină în societate a fost
organizat până în anul 2010 pe principiul solicitării accizei la livrarea navelor,
când consumul de motorină folosit pentru producţia navei era calculat şi
cunoscut în integralitatea sa, navele fiind produse cu ciclu lung de fabricaţie.
Societatea susţine că s-a avut în vedere faptul că norma legală
prevătută la alin.(3) de la pct.23.4 din H.G. nr.44/2004 este o normă
dispozitivă, şi nu imperativă, precum şi faptul că formularul cererii de restituire
accize ce trebuie completat de solicitant, cuprins în anexa nr.2 la Ordinul
MEF nr.420/2007, în care se dau explicaţii în notele de subsol cu privire la
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completarea de către contribuabili a perioadei pentru care se solicită
restituirea accizei face referire la perioada 01.03-31.08., deci nu trimestrial,
iar dispoziţiile art.135 din O.G. nr.92/2003 stipulează că dreptul
contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale se
prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care a luat naştere dreptul de compensare sau restituire.
După refuzul total al ANAF de restituire a accizelor şi modificarea
Codului fiscal în anul 2010, în sensul că memoriul tehnic justificativ privind
consumul de motorină din societate trebuie prezentat în anexă la cererea de
restituire a accizei, şi nu la cererea de achiziţie, şi faţă de poziţia ANAF în
interpretarea pct.23.4 din HG nr.44/2004 în sensul că solicitarea de restituire
de accize nu trebuie să aibă în vedere nava, ci trimestrul, întreaga evidenţă
operativă în societate a fost reorganizată pe principiul formulării de cereri de
solicitare de restituire accize trimestrial, care prezintă pentru contribuabil
avantajul recuperării mai rapide a accizei achiziţionată în regim de scutire
indirectă.
SC .X.SA susţine că deşi a prezentat bonuri de restituire a motorinei
care să justifice achiziţiile de motorină anterioare, achiziţii pentru care au
existat, de asemenea, cereri de achiziţie însoţite de documente legale,
situaţie verificabilă, atât din punct de vedere al documentelor primare, cât şi
al situaţiilor centralizatoare, inspectorii vamali constată în procesele verbale
de control că societatea nu a depus cerere de achiziţie motorină în regim de
scutire indirectă de la plata accizei şi nici memorii justificative pentru
cantitatea totală de .X. kg motorină pentru care a plătit acciza la furnizor în
cuantum de .X. lei.
Inspectorii fiscali veniţi în control nu au verificat faptul că motorina
provenită din transferul de pe alte nave a fost achiziţionată tot de la
antrepozitari fiscali în baza unor cereri de achiziţii anterioare care au fost
însoţite de documente legale, existenţa acestor cereri şi a documentelor
legale în anexă fiind recunoscută în procesele verbale de control din anii
anteriori.
ANAF a considerat că societatea se face culpabilă de lipsa de
documente justificative privind evidenţa consumului de motorină şi nu privind
achiziţia motorinei, deşi scopul prevăzut de lege, “producţia de nave”,
(indiferent de numărul de comandă al navei) a fost respectat.
Prin contestaţiile formulate, SC .X. SA solicită reanalizarea
documentelor anexate la cererile de restituire accize înregistrate sub
nr..X./28.10.2010 şi nr..X./21.01.2011, documente pe care inspectorii ANV
veniţi în control nu le-au verificat, întrucât au vizat doar cererile şi facturile de
achiziţii din perioada de utilizare a motorinei, deşi Ordinul MFP nr.420/2007 ia
în considerare trimestrul ca perioadă de utilizare a motorinei, nu ca perioadă
de achiziţie, deci nu interzice ataşarea la cererea de restituire şi ordine de
plată anterioare.
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De asemenea, contestatoarea susţine că inspectorii fiscali veniţi în
control la societate au împărţit cantităţile de motorină aprovizionate pe navă
(înţeleasă ca depozit) pe surse de provenienţă. Această împărţire ţine mai
mult de evidenţa scriptică, şi mai puţin de cea faptică, a ordinii utilizării
motorinei, motorina fiind nu numai un bun consumptibil, dar şi un bun fungibil.
Tocmai din această cauză, pentru a justifica o cerere de restituire,
prezentarea documentelor prevăzute de art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 a
fost considerată suficientă de legiuitor, care nu a prevăzut şi alte documente
de evidenţă operativă, ci numai un memoriu tehnic privind perioada de
desfăşurare a operaţiunii, numărul orelor de funcţionare a motoarelor şi a
instalaţiilor de dragare şi consumul normat de conbustibil pentru motor.
Jurnalul de bord şi jurnalul de maşină, documente prevăzute de HG
nr.245/2003 privind transportul naval au în vedere nave construite, şi nu nave
în curs de execuţie.
Dispoziţiile art. 206^60 din Legea nr. 571/2003 nu vizează testarea
motoarelor ce echipează navele proprii, ci producţia navelor, atât remorcherul
.X., şalupa .X., cât şi macaraua .X. fiind folosite în activitatea de producţie
nave, şi nu pentru prestarea de servicii către terţe persoane.
Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul Ministerului
Economiei şi Finanţelor a informat societatea cu adresa nr..X./24.05.2008 că
reglementările de la art.201 alin.1 lit.f din Codul fiscal (renumerotat în
prezent 206^60 alin.1 lit.f) sunt aplicabile şi în cazul acestor nave, având în
vedere prevederile art.23 din OG nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe
căile navigabile interioare.
Faţă de cele de mai sus , SC .X.SA .X. solicită admiterea contestaţiilor,
desfiinţarea Deciziilor de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, nr..X./12.01.2011,nr..X./12.01.2011, nr..X./01.11.2010 şi
nr..X./03.02.2011 şi restituirea sumei totale de .X. lei reprezentând accize.
II. Prin procesele verbale nr..X./29.11.2010, nr..X./08.04.2011 şi
nr..X./25.07.2011 încheiate de reprezentanţii Direcţiei Regionale de Accize şi
Operaţiuni Vamale .X., care au stat la baza emiterii Deciziilor de restituire a
accizelor
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, nr..X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011 de către Direcţia
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, s-a efectuat verificarea
respectării prevederilor art.201 (206^60), alin.(1), lit.f) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, în vederea restituirii accizelor pentru achiziţiile de
motorină în regim de scutire indirectă, în baza următoarelor cereri de
restituire:
- cererea de restituire nr.X/22.07.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./22.07.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.04.2010-30.06.2010
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi identificate prin
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număr comandă: N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi în
vederea utilizării navelor proprii- remorcher .X., macaraua .X. şi şalupa .X.,
cuantumul sumei solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia cu
cantităţile de motorină folosite la testarea navelor, fişele de consum motorină
ale navelor, copii după facturile de achiziţie a motorinei, ordine de plată a
facturilor de motorină şi note intrare recepţie.
- cererea de restituire nr.X/22.04.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./23.04.2010 depusă pentru
cantitatea de motorină de .X. kg utilizată în perioada 01.01.2010-31.03.2010
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi identificate prin
număr comandă: N.X. şi N.X. şi în vederea utilizării navelor proprii- remorcher
.X. şi şalupa .X., cuantumul sumei solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia cu
cantităţile de motorină folosite la testarea navelor, copii fişele de consum
motorină ale navelor, copii după facturile de achiziţie a motorinei, copii ordine
de plată a facturilor de motorină, copii note intrare recepţie şi copii bonuri de
consum.
- cererea de restiture nr.X/22.04.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./23.04.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.08.2008-31.01.2010
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi identificate prin
număr comandă: N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi N.X., cuantumul
sumei solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia cu
cantităţile de motorină folosită la testarea navelor, copii fişele de consum
motorină ale navelor, copii după facturile de achiziţie a motorinei, copii ordine
de plată a facturilor de motorină, copii note intrare recepţie şi copii bonuri de
consum.
- cererea de restituire nr.X/22.01.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./22.01.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.11.2007-31.12.2009
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie şi identificate prin
număr comandă: N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X.,
N.X. şi N.X., cuantumul sumei solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia cu
cantităţile de motorină folosite la testarea navelor, copii după facturile de
achiziţie a motorinei, tabel .X. şi DS .X. – centralizare ordine de plată prin
care au fost efectuate plăţile accizelor aferente livrărilor de motorină către
Damen în perioada noiembrie 2007-decembrie 2009, ordine de plată a
facturilor de motorină, fişele de consum motorină ale navelor şi note intrare
recepţie.
- cererea de restituire nr.X/28.10.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./28.10.2010 depusă pentru
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cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.07.2010-30.09.2010
pentru testarea motoarelor de la navele aflate în construcţie şi identificate prin
număr comandă: N.X., N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi în vederea utilizării
navelor proprii- remorcher .X., macaraua .X. şi şalupa .X., cuantumul sumei
solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia
centralizatoare a cantităţilor de motorină aprovizionată în scopul pentru care
se acordă scutirea indirectă de plata accizelor şi a cantităţilor de motorină
utilizate la testare, copii după facturile de achiziţie motorină, copii note-intrare
recepţie produse energetice, copii bonuri de consum, ordine de plată a
facturilor de motorină.
- cererea de restituire nr.X/20.01.2011 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./21.01.2011 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.10.2010-31.12.2010
pentru testarea motoarelor de la navele aflate în construcţie şi identificate prin
număr comandă: N.X., N.X., N.X., N.X. şi în vederea utilizării navelor propriiremorcher .X. şi macaraua .X., cuantumul sumei solicitate fiind de .X. lei.
La cererea de restituire a accizelor, contribuabilul a anexat situaţia
centralizatoare a cantităţilor de motorină aprovizionată în scopul pentru care
se acordă scutirea indirectă de plata accizelor şi a cantităţilor de motorină
utilizate la testare, copii după facturile de achiziţie motorină, copii note-intrare
recepţie produse energetice, copii bonuri de consum, ordine de plată a
facturilor de motorină.
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis
deciziile de restituire accize, enunţate mai sus, în conformitate cu prevederile
Cap.1, Secţiunea a 2-a, lit.C, pct.5 din Procedura de restituire a accizelor
plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru
care se acordă scutire indirectă, aprobată prin O.M.E.F. nr.420/08.06.2007.
Prin Procesul verbal nr..X./29.11.2010, urmare a analizei documentelor
anexate de contribuabil la cererile de restituire a accizelor precum şi a
documentelor contabile şi de evidenţă tehnico-operativă, prezentate de
contribuabil la solicitarea echipei de control, reprezentanţii Direcţiei Regionale
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. au constatat următoarele:
1.Cu privire la cererea de restituire a accizelor înregistrată la DGAMC
sub nr..X./22.01.2010 pentru cantitatea de .X. kg motorină utilizată în
perioada 01.11.2007-31.12.2009:
- perioada cuprinsă în cererea de restituire accize nu respectă
prevederile pct.3 din OMEF nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de
restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor
armonizate, pentru care se acordă scutirea indirectă.
11/40

- perioada 01.11.2007-31.12.2009, cuprinsă în cererea de restituire
accize a făcut obiectul altor cereri de restituire accize care au fost soluţionate
prin verificare de către organele de inspecţie fiscală.
Faţă de cele constatate organul de control a propus respingerea la
restituire a sumei de .X. lei reprezentând accize.
2. Cu privire la cererea de restituire a accizelor înregistrată la DGAMC
sub nr..X./23.04.2010 pentru cantitatea de .X. kg motorină utilizată în
perioada 01.08.2008-31.01.2010:
- perioada cuprinsă în cererea de restituire accize nu respectă
prevederile pct.3 din OMEF nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de
restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor
armonizate, pentru care se acordă scutirea indirectă.
- perioada 01.08.2008-31.01.2010, cuprinsă în cererea de restituire
accize a făcut obiectul altor cereri de restituire accize care au fost soluţionate
prin verificare de către organele de inspecţie fiscală.
Faţă de cele constatate organul de control a propus respingerea la
restituire a sumei de .X. lei reprezentând accize.
3. Cu privire la cererea de restituire a accizelor înregistrată la DGAMC
sub nr..X./23.04.2010 pentru cantitatea de .X. kg motorină utilizată în
perioada 01.01.2010-31.03.2010:
- societatea înregistrează în debitul contului 446 şi cuantumul accizei
aferete cantităţilor de motorină care nu sunt achiziţionate în regim de scutire
indirectă de le plata accizei, fapt ce contravine prevederilor pct.51, alin.(1) din
Ordinul nr.3055/2009 pentru apobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene şi pune în imposibilitate identificarea cu exactitate a
cuantumului accizei aferent cantităţilor de motorină achiziţionată în regim de
scutire indirectă de la plata accizei pentru care societatea solicită restituirea.
- rapoartele zilnice de consum-motorină folosită la testarea
echipamentelor la bordul navei prezentate echipei de control nu îndeplinesc
condiţiile legale pentru a putea fi considerate documente justificative.
- întrucât societatea nu face dovada testării şi mentenanţei motoarelor
ce echipează navele proprii (remorcher .X. şi şalupa .X.), se constată că nu
pot fi aplicate prevederile art.201, alin.(1), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nu pot fi
restituite accizele aferente motorinei consumate de către acestea.
- societatea nu face dovada, cu documente justificative, utilizării
cantităţii de .X. kg motorină în perioada şi scopul, respectiv utilizarea ca şi
combustibil pentru motor la testarea şi mentenanţa navelor, pentru care
solicită restituirea accizei aferente în sumă de .X. lei şi, pe cale de
consecinţă, organul de control propune respingerea la restituire a sumei.
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4. Cu privire la cererea de restituire a accizelor înregistrată la DGAMC
sub nr..X./22.07.2010 pentru cantitatea de .X. kg motorină utilizată în
perioada: 01.04.2010-30.06.2010:
- societatea nu a depus cereri de achiziţie motorină în regim de scutire
indirectă de la plata accizei şi nici memorii justificative estimative pentru
cantitatea de X kg motorină pentru care solicită restituirea accizelor aferente
comenzilor: N.X., N.X. şi N.X..
- la data intrării la societate, cantitatea de X kg motorină achiziţionată în
regim de scutire indirectă de la plata accizei, pe parcursul anului 2009, se
evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv
costul de achiziţie care include şi cuantumul accizei aferente.
- balanţele de verificare întocmite de societate pentru anul 2009 nu
reflectă distinct suma cerută la restituire, astfel că echipa de control nu a
putut stabili cu certitudine valoarea accizei de restituit, respectiv societatea nu
a evidenţiat distinct accizele achitate furnizorilor de combustibil în debitul
contului 446 „alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”.
- societatea înregistrează în debitul contului 446 şi cuantumul accizei
aferente cantităţilor de motorină care nu sunt achiziţionate în regim de scutire
indirectă de la plata accizei, fapt ce contravine prevederilor pct.51, alin.(1) din
Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene şi pune în imposibilitate identificarea cu exactitate a
cuantumului accizei aferent cantităţilor de motorină achiziţionate în regim de
scutire indirectă de la plata accizei pentru care societatea solicită restituirea.
- rapoartele zilnice de consum-motorină folosită la testare echipamente
la bordul navei prezentate echipei de control nu îndeplinesc condiţiile legale
pentru a putea fi considerate documente justificative.
- intrucât societatea nu face dovada testării şi mentenanţei motoarelor
ce echipează navele proprii (remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X.), se
constată că nu pot fi aplicate prevederile art.201, alin.(1), lit.f) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv nu pot fi restituite accizele aferente motorinei consumate de către
acestea.
- societatea nu face dovada, cu documente justificative, utilizării
cantităţii de .X. kg motorină în perioada şi scopul, respectiv utilizarea ca şi
combustibil pentru motor la testarea şi mentenanţa navelor, pentru care
solicită restituirea accizei aferente în sumă de .X. lei şi, pe cale de
consecinţă, echipa de control propune respingerea la restituire a sumei.
Prin Procesul verbal nr..X./08.04.2011 privind cererea de restituire a
accizelor înregistrată la DGAMC sub nr..X./28.10.2010 (rectificativă, cererea
iniţială fiind depusă sub nr..X./22.10.2010) pentru cantitatea de .X. kg
motorină utilizată în perioada 01.07.2010-30.09.2010, urmare a analizei
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documentelor anexate de contribuabil la cererile de restituire a accizelor
precum şi a documentelor contabile şi de evidenţă tehnico-operativă,
prezentate de contribuabil la solicitarea echipei de control, reprezentanţii
Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale au constatat
următoarele:
a) pentru comanda N.X.
Echipa de control a constatat că, din cantitatea de .X. kg motorină,
specificată în cererea de restituire ca utilizată în trimestrul III al anului 2010,
pentru testarea motoarelor la nava aflată în construcţie sub comanda de
execuţie nr..X., pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor
aferente, pentru cantitatea de .X. kg motorină societatea a făcut dovada
existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea, iar
pentru diferenţa de cantitate de .X. kg nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor
legale privind restituirea, prevăzute de pct.113^4, alin.1, 2, 3 şi alin.4 din HG
nr.44/2004 privind Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal şi de
pct.7 din OMEF nr.420/2007, astfel:
- lipsa notificării la organul fiscal teritorial a achiziţiei de motorină înainte
de realizarea acesteia;
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozit fiscal în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (exemplu jurnale de bord în care se consemnează descrierea
operaţiunii, jurnalele de maşină, orice alt document – proces verbal de
finalizare probe cheu, marş etc )
Echipa de control a mai constatat:
- necorelarea consumului de motorină înregistrat în contabilitatea
sintetică în perioada de referinţă cu consumul de motorină rezultat din
documentele de evidenţă operativă ţinute la nivelul navei;
- lipsa documentelor de evidenţă a mişcării stocului de motorină aflat la
bordul navei în perioada de referinţă ( jurnale de maşină sau alt document de
evidenţă tehnico-operativă).
b) pentru celelalte comenzi
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Inspectorii vamali au constatat că pentru cantităţile de motorină
specificate în cerea de restituire ca utilizată în trimestrul III al anului 2010,
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie sub comenzile
nr..X., .X., .X., .X., .X. şi pentru navele proprii-remorcherul .X., macaraua .X.
şi şalupa .X., pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor
aferente, acesta nu a făcut dovada existenţei documentelor şi îndeplinirii
condiţiilor legale privind restituirea, prevăzute de pct.113^4, alin.1, 2, 3 şi
alin.4 din HG nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal şi pct.7 din OMEF nr.420/2007, astfel:
- lipsa notificării la organul fiscal teritorial a achiziţiei de motorină înainte
de realizarea acesteia;
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozit fiscal în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (exemplu jurnale de bord în care se consemnează descrierea
operaţiunii, jurnalele de maşină, orice alt document – proces verbal de
finalizare probe cheu, marş etc ).
Echipa de control a mai constatat:
- necorelarea consumului de motorină înregistrat în contabilitatea
sintetică în perioada de referinţă cu consumul de motorină rezultat din
documentele de evidenţă operativă ţinute la nivelul navei;
- lipsa documentelor de evidenţă a mişcării stocului de motorină aflat la
bordul navei în perioada de referinţă ( jurnale de maşină sau alt document de
evidenţă tehnico-operativă).
- rapoarte zilnice de consum întocmite în unele cazuri ulterior livrării
navei către cumpărător.
- inadvertenţe între datele înscrise în procesele verbale de bunkerare
aferente operaţiunilor de ambarcare/debarcare cu combustibil a navei şi
datele din documentele care reflectă contabil realizarea acestor operaţiuni.
Organul de control vamal a constatat, de asemenea, că prin cererea nr.
.X./28.10.2010 societatea a solicitat restituirea accizelor în sumă de .X. lei,
aferentă unei cantităţi de .X. kg motorină specificată ca utilizată în perioada
01.07.2010-30.09.2010 în scopul stabilit de art.260^60 alin.(1) lit.f) din Legea
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nr. 571/2003 şi pentru care aceasta a făcut dovada aprovizionării din
antrepozit fiscal a produsului energetic cu facturi de achiziţie pentru cantitatea
totală de .X. kg motorină, pentru care a plătit acciza la furnizor în cuantum de
.X. lei. Se constată astfel că suma reprezentând acciza solicitată de la
bugetul de stat este mai mare decât suma accizei pentru care s-a făcut
dovada plăţii la furnizor.
Faţă de constatările efectuate, echipa de control a propus restituirea
sumei de .X. lei reprezentând acciza aferentă cantităţii de X kg motorină şi
respingerea restituirii sumei de .X. lei reprezentând acciza aferentă cantităţii
de .X. kg motorină.
Prin Procesul verbal nr..X./25.07.2011 privind cererea de restituire a
accizelor înregistrată la DGAMC sub nr..X./21.01.2011 pentru cantitatea de
.X. kg motorină utilizată în perioada 01.10.2010-31.12.2010, urmare a
analizei documentelor anexate de contribuabil la cererile de restituire a
accizelor, precum şi a documentelor contabile şi de evidenţă tehnicooperativă, prezentate de contribuabil la solicitarea echipei de control,
reprezentanţii Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. au
constatat următoarele:
a) pentru comanda N.X.
Echipa de control a constatat că, din cantitatea de .X. kg motorină,
specificată în cererea de restituire ca utilizată în trimestrul IV al anului 2010,
pentru testarea motoarelor la nava aflată în construcţie sub comanda de
execuţie nr..X., pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor
aferente, pentru cantitatea de X kg motorină societatea a făcut dovada
existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea şi
pentru diferenţa de cantitate de X kg nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor
legale privind restituirea, prevăzute de pct.113^4, alin.1, 2, 3 şi alin.4 din HG
nr.44/2004 privind Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal şi de
pct.7 din OMEF nr.420/2007, astfel:
- lipsa notificării la organul fiscal teritorial a achiziţiei de motorină înainte
de realizarea acesteia;
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozit fiscal în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
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- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (exemplu jurnale de bord în care se consemnează descrierea
operaţiunii, jurnalele de maşină, orice alt document – proces verbal de
finalizare probe cheu, marş etc ).
Echipa de control a mai constatat:
- necorelarea consumului de motorină înregistrat în contabilitatea
sintetică în perioada de referinţă cu consumul de motorină rezultat din
documentele de evidenţă operativă ţinute la nivelul navei;
- lipsa documentelor de evidenţă a mişcării stocului de motorină aflat la
bordul navei în perioada de referinţă ( jurnale de maşină sau alt document de
evidenţă tehnico-operativă).
b) pentru comanda N.X.
Echipa de control a constatat că din cantitatea de X kg motorină,
specificată în cererea de restituire ca utilizată în trimestrul IV al anului 2010,
pentru testarea motoarelor la nava aflată în construcţie sub comanda de
execuţie nr..X., pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor
aferente, pentru cantitatea de X kg motorină societatea a făcut dovada
existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea şi
pentru diferenţa de cantitate de X kg nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor
legale privind restituirea, prevăzute de pct.113^4, alin.1, 2, 3 şi alin.4 din HG
nr.44/2004 privind Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal şi de
pct.7 din OMEF nr.420/2007, astfel:
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozit fiscal în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (exemplu jurnale de bord în care se consemnează descrierea
operaţiunii, jurnalele de maşină, orice alt document – proces verbal de
finalizare probe cheu, marş etc ).
Echipa de control a mai constatat:
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- necorelarea consumului de motorină înregistrat în contabilitatea
sintetică în perioada de referinţă cu consumul de motorină rezultat din
documentele de evidenţă operativă ţinute la nivelul navei;
- lipsa documentelor de evidenţă a mişcării stocului de motorină aflat la
bordul navei în perioada de referinţă ( jurnale de maşină sau alt document de
evidenţă tehnico-operativă).
c) pentru celelalte comenzi
Inspectorii vamali au constatat că pentru cantităţile de motorină
specificate în cerea de restituire ca utilizată în trimestrul IV al anului 2010,
pentru testarea motoarelor la navele aflate în construcţie sub comenzile nr.
.X., .X. şi pentru navele proprii-remorcherul .X. şi macaraua .X. , pentru care
contribuabilul a solicitat restituirea accizelor aferente, acesta nu a făcut
dovada existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind
restituirea, prevăzute de pct.113^4, alin.1, 2, 3 şi alin.4 din HG nr.44/2004
privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal şi pct.7 din OMEF
nr.420/2007, astfel:
- lipsa notificării la organul fiscal teritorial a achiziţiei de motorină înainte
de realizarea acesteia;
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozit fiscal în care
acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (exemplu jurnale de bord în care se consemnează descrierea
operaţiunii, jurnalele de maşină, orice alt document – proces verbal de
finalizare probe cheu, marş etc ).
Echipa de control a mai constatat:
- necorelarea consumului de motorină înregistrat în contabilitatea
sintetică în perioada de referinţă cu consumul de motorină rezultat din
documentele de evidenţă operativă ţinute la nivelul navei;
- lipsa documentelor de evidenţă a mişcării stocului de motorină aflat la
bordul navei în perioada de referinţă ( jurnale de maşină sau alt document de
evidenţă tehnico-operativă).
Referitor la cererea nr..X./20.01.2011 se constată că societatea a
solicitat restituirea accizelor în sumă de .X. lei aferentă unei cantităţi de
18/40

motorină de .X. kg specificată ca utilizată în perioada 01.10.2010-31.12.2010,
în scopul prevăzut de art.206^60, alin.1, litera f) din legea nr.571/2003 şi
pentru care aceasta a făcut dovada aprovizionării din antrepozitul fiscal a
produsului energetic cu facturile de achiziţie din anexă pentru cantitatea
totală de X kg motorină pentru care a plătit acciza la furnizor în cuantum de X
lei. Se constată astfel că suma reprezentând acciza solicitată la restituire de
la bugetul de stat este mai mare decât suma accizelor pentru care s-a făcut
dovada plăţii la furnizor.
Faţă de constatările efectuate, echipa de control a propus restituirea
sumei de .X. lei reprezentând acciza aferentă cantităţii de X kg motorină şi
respingerea restituirii sumei de .X. lei reprezentând acciza aferentă cantităţii
de X kg motorină.
Pe baza constatărilor şi propunerilor organelor de control vamal au fost
emise deciziile de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011, nr..X./12.01.2010,
nr..X./12.01.2011, nr..X./12.01.2011, nr..X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011,
prin care s-a aprobat la restituire suma de X lei şi s-a respins la restituire
suma de .X. lei.
III. Având în vedere susţinerile contestatoarei şi documentele invocate
de aceasta, constatările organelor de control vamal, actele normative
incidente pe perioada verificată, invocate de contestatoare şi organele de
control vamal, se reţin următoarele:
1. Referitor la suma de X lei reprezentând accize respinse la restituire,
aferente cantităţii de Xkg motorină şi care au făcut obiectul deciziilor de
restituire a accizei nr..X. şi nr..X. din 12.01.2011, cauza supusă soluţionării
este dacă societatea contestatoare poate beneficia de restituirea
accizelor aferente motorinei utilizată pentru testarea navelor în
condiţiile în care cererile de restituire a accizelor nu respectă perioada
legală de solicitare a restituirii accizei.
În fapt, prin Procesul verbal nr..X./29.11.2010, încheiat de
reprezentanţii Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale .X., care a
stat la baza întocmirii Deciziilor de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, s-a efectuat verificarea respectării prevederilor art.201, alin.(1),
litera f) din legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, în vederea restituirii
accizelor pentru achiziţiile de motorină efectuate de SC .X.SA .X., în regim de
scutire indirectă, în baza următoarelor cereri de restituire:
- cererea de restituire nr.X/22.01.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./22.01.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.11.2007-31.12.2009
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pentru testarea şi mentenanţa motoarelor de la navele aflate în construcţie la
SC .X.SA .X., cuantumul accizei solicitate fiind de .X. lei.
cererea de restituire nr.X/22.04.2010, înregistrată la Direcţia
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./23.04.2010
depusă pentru cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.08.200831.01.2010 pentru testarea şi mentenanţa motoarelor de la navele aflate în
construcţie la SC .X.SA .X., cuantumul accizei solicitate fiind de .X. lei.
SC .X.SA .X. a înaintat odată cu cererile de restituire a accizelor şi
situaţii cu cantităţile de motorină folosite la testarea navelor, copii după
facturile de achiziţie motorină, copii note-intrare recepţie produse energetice,
copii bonuri de consum, ordine de plată a facturilor de motorină.
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis
deciziile de restituire accize, enunţate mai sus, în conformitate cu prevederile
Cap.1, Secţiunea a 2-a, lit.C, pct.5 din Procedura de restituire a accizelor de
către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se
solicită scutirea indirectă, aprobată prin OMEF nr.420/08.06.2007.
Prin procesul verbal încheiat, organele vamale au respins la restituire
suma totală de X lei, reprezentând accize, cu motivarea că societatea nu a
îndeplinit condiţiile legale privind scutirea indirectă de la plata accizelor,
respectiv cele referitoare la perioada cuprinsă în cererea de restituire, precum
şi faptul că perioadele respective au făcut obiectul altor cereri de restituire
care au fost soluţionate prin verificare de către organele de inspecţie fiscală.
Prin contestaţie, SC .X.SA susţine că din punct de vedere al gradului de
ierarhizare a normelor legale, conţinutul pct.3 din OMEF nr.420/2007 este
nelegal pentru că este mai restrictiv decât prevederile pct.23.4, alin.(3) din
HG nr.44/2004 pentru aplicarea art.201. alin.(1). lit.f) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, astfel, în timp ce pct.3 din OMEF nr.420/2007 prevede că
“cererea de restituire se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se solicită restituirea”, pct.23.4, alin.(3) din
HG nr.44/2004 prevede că “Trimestrial, operatorii economici pot solicita
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de procedură
fiscală”.
În drept, art.201, alin.(1), litera f) şi alin.(2) din legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:
„(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
[…]
f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei,
dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor.
[…]
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la
alin.(1) vor fi reglementate prin norme”.
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De asemenea, pct.23.4, alin.(3) şi (5) din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, stipulează:
„(3)
Trimestrial,
operatorii
economici
pot
solicita
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală.
[…]
(5) modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al
ministrului finanţelor publice”.
De asemenea, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007
privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii
produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire
indirectă, prevede:
„3. […]
Pentru cazurile prevăzute la pct. 7, alin.(1) din prezenta secţiune,
cererea de restituire se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare trimestrului pentru care se solicită restituirea.”
Se reţine că pentru a beneficia de restituirea accizelor aferente
cantităţilor de motorină utilizată în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi
mentenanţei vapoarelor, societatea era obligată să depună cererea de
restituire înlăuntrul termenului prevăzut de Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr.420/2007 privind apobarea Procedurii de restituire a accizelor
plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru
care se acordă scutire indirectă, astfel:
- pentru motorina consumată în trimestrul I, cererea poate fi depusă
până la data de 25.04;
- pentru motorina consumată în trimestrul II, cererea poate fi depusă
până la data de 25.07;
- pentru motorina consumată în trimestrul III, cererea poate fi depusă
până la data de 25.10;
- pentru motorina consumată în trimestrul IV, cererea poate fi depusă
până la data de 25.01 a anului următor;
Depunerea cererii de restituire la organul fiscal competent în afara
acestui termen echivalează cu nerespectarea uneia dintre condiţiile sub care
a fost prevăzută restituirea de accize aferente cantităţiilor de motorină utlizată
în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei vapoarelor, motiv
pentru care operatorul economic nu mai poate pretinde organului fiscal
restituirea accizelor.
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O altă interpretare a acestei proceduri ar goli de conţinut prevederile
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.420/2007 privind aprobarea
Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor
supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă, care
prevede imperativ ca cererea de restituire accize să fie depusă trimestrial,
până la o dată limită.
Aceasta deoarece scutirea nu se acordă prin efectul legii ci numai după
parcurgerea procedurii stabilită în acest sens.
Trebuie avut în vedere şi faptul că actul normativ de bază, respectiv
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede la art.201, alin.(2) că modalitatea şi condiţiile de acordare
a scutirilor de la plata accizelor pentru combustibilii pentru motor utilizaţi în
domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi
vapoarelor vor fi reglementate prin norme, stabilind că dreptul operatorului
economic la restituirea accizelor poate fi valorificat în condiţiile respectării
procedurii dată în aplicare.
De asemenea, conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor
nr.420/2007 privind aprobarea procedurii de restituire a accizelor plătite de
către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se
acordă scutire indirectă, potrivit pct.3 coroborat cu pct.7 de la Secţiunea 1 a
Capitolului 1, în cazul produselor energetice utilizate în domeniul testării
vapoarelor, cererea se depune trimestrial, la organul fiscal în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul fiscal utilizatorul sau în a cărui evidenţă este
înregistrat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru
care se solicită restituirea.
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că operatorul
economic putea solicita restituirea accizelor în condiţiile în care cererea era
înregistrată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru
care se solicită restituirea, iar perioada analizată cuprindea trimestrul
încheiat.
În concluzie, depunerea cererii de restituire în afara termenului
prevăzut de OMEF nr.420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a
accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate,
pentru care se acordă scutire indirectă, atrage decăderea contribuabilului din
dreptul de a beneficia de restituirea accizelor pentru motorină, indiferent de
utilizarea dată de operatorul economic acestui produs petrolier.
Argumentul societăţii potrivit căruia aceasta a uzat de dreptul de
restituire a accizei după livrarea navei, şi nu trimestrial, tocmai pentru a avea
o situaţie clară privind consumul corespunzător fiecărei nave, nu poate fi
reţinut în soluţionarea favorabilă a contestaţiei având în vedere că acesta
este în dezacord cu prevederile legale, mai sus enunţate.
Analizănd cererea de restituire a accizelor în sumă de .X. lei
înregistrată la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub
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nr..X./22.01.2010, care vizează motorina utilizată în perioada 01.11.200731.12.2009, şi respectiv cerea de restituire a accizelor în sumă de .X. lei
înregistrată la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub
nr..X./23.04.2010, care vizează motorina consumată în perioada 01.08.200831.01.2010, se reţine că acestea au fost depuse în termen legal doar pentru
motorina consumată în perioada 01.10.2009-31.12.2009, respectiv în
perioada 01.01.2010-31.01.2010.
Potrivit celor prezentate mai sus şi având în vedere că la dosarul
contestaţiei nu este prezentată o situaţie detaliată a accizelor aferente
motorinei consumate în perioada 01.11.2007 – 31.12.2009 şi respectiv
01.08.2008 – 31.01.2010, care au făcut obiectul cererilor de restituire
nr.X/22.01.2010 şi nr.X/23.04.2010, iar organul de soluţionare nu poate
defalca cantitatea de motorină utilizată în perioada 01.10.2009 – 31.12.2009
şi respectiv în perioada 01.01.2010 – 31.01.2010, pentru care societatea
beneficiază de scutirea indirectă de la plata accizelor în baza cererii de
restituire nr.X/22.01.2010 şi respectiv nr.X/23.04.2010, de cantitatea de
motorină consumată pentru care societatea contestatară nu beneficiază de
scutirea accizei, se va face aplicaţiunea prevederilor art.216, alin.(3) din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:
“(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ
atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.”
coroborat cu alin.3^1 al aceluiaşi articol şi pct.11.6 din OPANAF
nr.2137/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea Titlului IX din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia:
„11.6. Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de
zile de la data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si
acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru
calculul accesoriilor aferente”.
şi se vor desfiinţa Deciziile de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011 şi
nr..X./12.01.2011 emise în baza procesului verbal nr..X./29.11.2010, urmând
ca organele competente să procedeze la reanalizarea cauzei în funcţie de
cele precizate prin prezenta decizie şi în conformitate cu prevederile legale
incidente în perioada verificată, avându-se în vedere şi susţinerile
contestatarei.
2. Referitor la suma de X lei reprezentând accize respinse la restituire,
aferente cantităţii de X kg motorină şi care au făcut obiectul deciziilor de
restituire a accizei nr..X. şi nr..X. din 12.01.2011, cauza supusă soluţionării
este dacă Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate
pronunţa asupra respingerii la restituire a accizelor aferente motorinei
utilizată pentru testarea navelor în condiţiile în care pentru anumite
cantităţi de motorină organele vamale au constatat că documentele prin
care societatea justifică consumul nu îndeplinesc condiţiile prevăzute
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de lege pentru a fi acceptate ca documente justificative, iar pentru alte
cantităţi de motorină societatea nu depune documentele legale
prevăzute pentru a beneficia de scutirea indirectă de la plata accizelor,
menţionate la art.201, alin.(1), lit.f) din Codul fiscal.
În fapt, prin procesul verbal nr..X./29.11.2010, încheiat de
reprezentanţii Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale .X., care a
stat la baza întocmirii deciziilor de restituire a accizelor nr..X./12.01.2011,
nr..X./12.01.2011, emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, s-a verificat respectarea prevederilor art.201, alin.(1), litera f)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
utlerioare, în vederea restituirii accizelor pentru achiziţiile de motorină
efectuate de SC .X.SA .X., în regim de scutire indirectă, în baza următoarelor
cereri de restituire:
- cererea de restituire nr.X/22.04.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./23.04.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.01.2010-31.03.2010
pentru testarea şi mentenanţa motoarelor de la navele aflate în construcţie la
SC .X.SA .X. şi nave proprii-remorcherul .X. şi şalupa .X., cuantumul accizei
solicitate fiind de .X. lei.
- cererea de restituire nr.X/22.07.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./22.07.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.04.2010-30.06.2010
pentru testarea şi mentenanţa motoarelor de la navele aflate în construcţie la
SC .X.SA .X. şi nave proprii-remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X.,
cuantumul accizei solicitate fiind de .X. lei.
Referitor la cererea de restituire a accizelor nr..X./23.04.2010, prin
procesul verbal nr..X./29.11.2010 reprezentanţii DRAOV .X. au constatat
următoarele:
- pentru cantitatea de X kg motorină, la care se solicită restituirea
accizelor conform comenzilor N.X. şi N.X., societatea a anexat memorii
privind operaţiunea, copii ale facturilor de achiziţie a combustibilului, dovada
plăţii accizelor către furnizor şi rapoarte zilnice de consum-motorină folosită la
testarea echipamente la bordul navei, motivele invocate la respingerea
restituirii accizelor fiind legate de nerespectarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, respectiv cele referitoare la condiţiile
legale ale documentelor justificative.
- pentru cantitatea de X kg motorină, la care se solicită restituirea
accizei aferentă motoarelor ce echipează navele proprii(remorcher .X. şi
şalupa .X.), societatea nu a anexat memorii privind operaţiunea, copii ale
facturilor de achiziţie a combustibilului şi dovada plăţii accizelor către furnizor,
propunându-se respingerea restituirii accizei pentru neîndeplinirea condiţiilor
prevăzute de lege.
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Referitor la cererea de restituire a accizelor nr..X./22.07.2010, prin
procesul verbal nr..X./29.11.2010 reprezentanţii DRAOV .X. au constatat
următoarele:
- pentru cantitatea de X kg motorină (din totalul de X kg), la care se
solicită restituirea accizelor conform comenzilor N.X., N.X., N.X. şi N.X.,
societatea a anexat memorii privind operaţiunea, copii ale facturilor de
achiziţie a combustibilului, dovada plăţii accizelor către furnizor şi rapoarte
zilnice de consum-motorină folosită la testarea echipamentelor la bordul
navei, motivele invocate la respingerea restituirii accizelor fiind legate de
nerespectarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
respectiv cele referitoare la condiţiile legale ale documentelor justificative.
- pentru cantitatea de X kg motorină, la care se solicită restituirea
accizelor conform comenzilor N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi pentru navele
proprii (remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X.) societatea nu a anexat
memorii privind operaţiunea (excepţie N.X.), copii ale facturilor de achiziţie a
combustibilului (excepţie N.X.) şi dovada plăţii accizelor la furnizor,
propunându-se respingerea restituirii accizei pentru neîndeplinirea condiţiilor
legale privind restituirea şi nerespectarea normelor contabile, respectiv a
celor referitoare la întocmirea documentelor justificative.
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis
deciziile de restituire accize, enunţate mai sus, în conformitate cu prevederile
Cap.1, Secţiunea a 2-a, lit.C, pct.5 din Procedura de restituire a accizelor de
către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se
solicită scutirea indirectă, aprobată prin OMEF nr.420/08.06.2007.
Prin deciziile de restituire nr..X. şi nr..X. din 12.01.2011, organele
fiscale au respins la restituire suma totală de X lei reprezentând accize.
Prin contestaţie, SC .X.SA susţine că deşi a prezentat cereri de
achiziţie însoţite de documente legale, organele vamale au susţinut că nu se
justifică restituirea accizei deoarece societatea a depus cereri de achiziţie
motorină în regim de scutire indirectă de la plata accizei pentru cantităţi mai
mari decât cantitatea de motorină aprovizionată, iar documentele care
justifică consumul de motorină în scopul pentru care se acordă scutirea nu
îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi considerate documente justificative.
În drept, art.201, alin.1, litera f) şi alin.2 din legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:
„(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
[…]
f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei,
dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor.
[…]
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la
alin.(1) vor fi reglementate prin norme”.
25/40

De asemenea, pct.23.4 din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, stipulează:
23.4. (1) În situaţiile prevăzute la art.201, alin.(1), litera f) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, scutirea se acordă indirect, cu condiţia ca aprovizionarea să
se efectueze de la un antrepozit fiscal.
(2) Înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în
regim de scutire, utilizatorul va face o cerere la autoritatea fiscală
teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea. Cererea va fi însoţită
de un memoriu în care va fi descrisă operaţiunea pentru care este
necesar consumul de combustibil pentru motor şi se vor menţiona:
perioada de desfăşurare a operaţiunii, numărul orelor de funcţionare ale
motoarelor şi ale instalaţiilor de dragare şi consumul normat de
combustibil pentru motor.
(3)
Trimestrial,
operatorii
economici
pot
solicita
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală.
(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea
fiscală teritorială, cerere de scutire de accize, însoţită de :
a) copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru motor, în
care acciza să fie evidenţiată distinct;
b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul
de plată confirmat de banca la care utilizatorul are cont deschis;
c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă
scutirea, constând în copia documentului care atestă realizarea
operaţiunilor de dragare – certificată de autoritatea competentă în acest
sens.
(5) modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
(6) În înţelesul prezentelor norme, combustibilii pentru motor
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei
aeronavelor şi vapoarelor înseamnă inclusiv combustibili pentru motor
utilizaţi în domeniul testării şi mentenanţei motoarelor ce echipează
aeronavele şi vapoarele.
Astfel, prevederile legale invocate reglementează modalitatea de
scutire de la plata accizelor pentru combustibilii pentru motor utilizaţi în
domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei vapoarelor, precum şi
condiţiile concrete de acordare a acestei scutiri.

26/40

Din analizarea textelor de lege enunţate rezultă că societatea trebuia să
îndeplinească cumulativ condiţiile expres prevăzute pentru a beneficia de
scutirea indirectă de la plata accizelor, astfel:
- aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal;
- înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în regim de
scutire, utilizatorul va face o cerere la autoritatea fiscală teritorială care va fi
însoţită de un memoriu în care va fi descrisă operaţiunea pentru care este
necesar consumul de conbustibil pentru motor, cu menţionarea perioadei de
desfăşurare a operaţiunii, numărul orelor de funcţionare al motoarelor şi
consumul normat de conbustibil pentru motor;
- cererea de restituire a accizelor va fi însoţită de copia facturii de
achiziţie a combustibilului de motor, în care acciza să fie evidenţiată distinct,
dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul de plată
confirmat de banca la care utilizatorul are cont deschis şi dovada cantităţii
utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea, certificată de autoritatea
competentă.
A. Referitor la cantitatea de X kg motorină, aferente comenzilor N.X. şi
N.X. ce fac obiectul cererii nr..X./23.04.2010 şi cantitatea de X kg motorină,
aferente comenzilor N.X., N.X., N.X. şi N.X. ce fac obiectul cererii
nr..X./22.07.2010, din documentele aflate la dosarul cauzei rezultă că
societatea a achiziţionat motorina de la antrepozitele fiscale ale OMV .X. SA
şi DS .X. SRL, a întocmit NIR-uri la momentul recepţiei motorinei
achiziţionate în gestiunea societăţii, bonuri de consum întocmite la momentul
în care motorina achiziţionată este încărcată pe nave, „rapoarte zilnice de
consum-motorină folosită la testarea echipamentelor la bordul navei” care
cuprind urmăroarele elemente: denumire societate, data întocmirii, denumire
navă-comandă, denumire echipament, număr ore funcţionare (h), consum
specific (kg/h), consum combustibil (kg), funcţiile persoanelor care semnează
şi semnătura acestora (coordonator navă, şef proiect) şi bonuri de restituire
pentru motorina rămasă neutilizată.
Faţă de acestea, prin actul de control, organele vamale consideră că
„documentele prezentate echipei de control nu îndeplinesc condiţiile legale
pentru a putea fi considerate documente justificative”, fără însă a preciza în
mod concret ce anume documente, generale sau specifice, trebuiau întocmite
pentru reflectarea corectă a gestionării şi utilizării combustibilului încărcat pe
nave şi cum trebuiau ele întocmite, din punct de vedere al formei şi
conţinutului, pentru a asigura prezentarea reală a datelor privitoare atât la
consumul de combustibil, cât şi la destinaţia efectivă a utilizării acestuia.
De asemenea, din constatările actului de control nu rezultă dacă au fost
verificate memoriile justificative ce au însoţit cererile prin care, potrivit
Normelor (pct.23.4, alin.2) trebuia descrisă operaţiunea pentru care este
necesar consumul de combustibil, cu menţionarea perioadei de desfăşurare a
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operaţiunii, a numărului orelor de funcţionare ale motoarelor, precum şi a
consumului normat pentru motoare (sau şi generatoare).
Mai mult, necesitatea verificării memoriilor justificative rezultă implicit şi
din Procedura de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor
supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutirea indirectă (pct.7)
,aprobată prin OMEF nr.420/2007, iar prin analiza memoriilor justificative
organele de control aveau posibilitatea comparării datelor vizând consumurile
normate, orele de funcţionare prevăzute pentru testare, a perioadei sau
perioadelor în care urmau a fi efectuate testările, cu aceeaşi indicatori (şi
perioadă), rezultată din documentele verificate, pe baza cărora contestatara
justifică consumurile efective.
Având în vedere cele reţinute, organul de soluţionare nu se poate
pronunţa dacă pe baza instrumentării speţei de către organele vamale,
societatea poate beneficia de scutirea indirectă de la plata accizelor conform
cantităţilor de motorină utilizate pentru testarea şi mentenanţa motoarelor la
navele aflate în construcţie, fapt pentru care se va face aplicaţiunea
prevederilor art.216, alin.(3) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, coroborat cu alin.3^1 de la acelaşi articol şi pct.11.6 din OPANAF
nr.2137/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicarea Titlului IX din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
B. Referitor la cantitatea de X kg motorină din cererea de restituire
nr..X./23.04.2010 aferentă motorinei utilizate la navele proprii, respectiv de X
kg motorină din cererea de restituire nr..X./22.07.2010 aferente comenzilor
N.X., N.X., N.X., N.X., N.X. şi nave proprii, se reţine că, din analiza
documentelor aflate la dosar, societatea nu a prezentat cereri de achiziţie
însoţite de memoriu în care să fie descrisă operaţiunea pentru care este
necesar consumul de motorină, respectiv comenzile aferente, perioada de
desfăşurare a operaţiunii, numărul orelor de funcţionare al motoarelor şi
consumul normat de combustibil pentru motor.
De asemenea, se reţine că societatea nu prezintă facturile de achiziţie
a motorinei, în care acciza să fie evidenţiată distinct şi dovada plăţii accizelor
către furnizor, arătând doar faptul că aceste cantităţi de motorină provin din
achiziţii anterioare şi au fost folosite pentru producţia navelor, deşi potrivit
art..X. din Codul civil „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o
dovedească”.
Totodată, pentru motorina utilizată pentru navele proprii (remorcher .X.,
macaraua .X. şi şalupa .X.), se reţine că societatea poate beneficia de scutire
de la plata accizelor în conformitate cu prevederile art.201, alin.1, lit.f din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, scutirea acordându-se indirect potrivit titlului VII din Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal şi cu respectarea prevederilor de la
pct.23.4, în acest sens fiind şi punctul de vedere al Direcţiei de Legislaţie în
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Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, transmis cu
adresa nr.X/01.04.2011, unde se precizează:
„ Pentru scutirea de la plata accizelor acordată în conformitate cu
prevederile art.201, alin.(1), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
în vigoare la acel moment, respectiv în cazul combustibililor pentru motor
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor
şi vapoarelor, scutirea se acordă indirect potrivit prevederilor de la titulul VII
din Normele metodologice.
Se reţine că, potrivit pct.23.4 de la titlul VII Norme metodologice de
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, operatorii economici puteau solicita
compensarea/restituirea accizelor în baza unei cereri de restituire depusă la
autoritatea fiscală teritorială, însoţită de documentaţia prevăzută la alin.4 al
aceluiaşi act normativ.
Astfel, având în vedere că pentru cantitatea totală de X kg motorină
societatea nu a depus documentele prevăzute la pct.23.4 din Noremele
metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv cerere de achiziţie cu
privire la scopul, respectiv comenzile pentru care se va utiliza motorina,
memoriul în care va fi descrisă operaţiunea pentru care este necesar
consumul de combustibil pentru motor, factura de achiziţie a motorinei, în
care acciza să fie evidenţiată distinct şi dovada plăţii accizei către furnizor,
obligaţie care îi revenea conform normelor legale în vigoare, în mod legal
organele vamale au reţinut că societatea nu beneficiază de scutirea indirectă
de la plata accizelor pentru cantităţile menţionate.
Argumentul contestatoarei, potrivit căruia societatea a prezentat bonuri
de consum şi de restituire a motorinei care să justifice achiziţiile de motorină
anterioare, achiziţii pentru care au existat, de asemenea, cereri de achiziţie
însoţite de documente legale, nu poate fi reţinut în soluţionarea favorabilă a
contestaţiei deoarece societatea avea obligaţia legală de a anexa la cererile
sale de restituirea dovada existenţei cererii de achiziţie motorină şi a
memoriului aferent, dovada achiziţionării combustibilului şi plata accizei
aferente, precum şi dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă
scutirea. Prezentarea doar a documentelor referitoare la consumul cantităţilor
de motorină nu este de natură să suplinească lipsa documentelor prevăzute
în mod obligatoriu de lege, fapt pentru care refuzul restituirii accizelor de
către organele de inspecţie fiscală, în situaţia menţionată, este pe deplin
justificat.
Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.216,
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu
pct.11.1, lit.a) din OPANAF nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor de
aplicarea Titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
potrivit cărora:
„11.1. Contestatia poate fi respinsa ca:
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a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate
in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin
actul administrativ fiscal atacat;”
se va respinge contestaţia formulată de SC .X.SA .X. pentru acest
capăt de cerere.
Astfel, având în vedere soluţiile pronunţate la pct. A şi B de la pct.2 din
prezenta decizie, precum şi faptul că din documentele ataşate la dosarul
cauzei nu se poate determina cuantumul accizelor conform cantităţilor de
motorină pentru care organele vamale au constatat că documentele
justificative ale consumului de motorină nu îndeplinesc condiţiile legale,
respectiv a accizei aferente cantităţilor de motorină pentru care societatea
solicită restituirea fără însă a depune toate documentele prevăzute de lege,
organul de soluţionare, în conformitate cu prevederile art.216, alin.(3) din OG
nr.92/2003, va desfiinţa Deciziile de restituire a accizelor nr..X. şi nr..X. din
12.01.2011, pentru suma totală de X lei, urmând ca organele competente să
procedeze la reanalizarea cauzei în funcţie de cele precizate prin prezenta
decizie şi în conformitate cu prevederile incidente în perioada verificată.
La reanalizarea cauzei pentru motorina consumată în perioada
01.01.2010-31.03.2010, respectiv perioada 01.04.2010-30.06.2010, organele
competente vor avea în vedere faptul că pentru motorina în cantitate de X kg
contestatara nu beneficiază de dreptul de scutire indirectă de la plata accizei
în cuantumul stabilit de organele vamale, având în vedere cele reţinute la
pct.B din prezentul capăt de cerere.
3. Referitor la suma de .X. lei reprezentând accize respinse la restituire
şi care au făcut obiectul deciziilor de restituire a accizei nr..X./01.11.2010 şi
nr..X./12.01.2011, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor este
investită să se pronunţe dacă SC .X.SA beneficiază de scutirea indirectă
de la plata accizei în condiţiile în care nu a îndeplinit cumulativ
condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de această scutire iar
prin contestaţie nu depune documente care să modifice constatările
organelor vamale.
În fapt, prin procesele verbale nr..X./08.04.2011 şi nr..X./25.07.2011,
încheiate de reprezentanţii Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni
Vamale .X., care au stat la baza întocmirii Deciziilor de restituire a accizelor
nr..X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011, emise de Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili, s-a verificat respectarea prevederilor
art.206^60, alin.1, litera f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea restituirii accizelor pentru
achiziţiile de motorină efectuate de SC .X.SA .X., în regim de scutire
indirectă, în baza următoarelor cereri de restituire:
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- cererea de restituire nr.X/28.10.2010 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./28.10.2010 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.07.2010-30.09.2010
pentru testarea motoarelor de la navele în construcţie la SC .X.SA .X.,
respectiv remorcher .X., macaraua .X. şi şalupa .X., cuantumul accizei
solicitate fiind de .X. lei.
- cererea de restituire nr.X/20.01.2011 înregistrată la Direcţia Generală
de Administrare a Marilor Contribuabili sub nr..X./21.01.2011 depusă pentru
cantitatea de .X. kg motorină utilizată în perioada 01.10.2010-31.12.2010
pentru testarea motoarelor de la navele în construcţie la SC .X.SA .X.,
respectiv remorcher .X. şi macaraua .X., cuantumul accizei solicitate fiind de
.X. lei.
SC .X. SA .X. a înaintat odată cu cererile de restituire a accizelor şi
situaţii cu cantităţile de motorină folosite la testarea navelor, copii după
facturile de achiziţie motorină, copii note-intrare recepţie produse energetice,
copii bonuri de consum, ordine de plată a facturilor de motorină.
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis
deciziile de restituire accize, enunţate mai sus, în conformitate cu prevederile
Cap.1, Secţiunea a 2-a, lit.C, pct.5 din Procedura de restituire a accizelor de
către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se
solicită scutirea indirectă, aprobată prin OMEF nr.420/08.06.2007.
Prin procesele verbale încheiate, organele vamale au respins la
restituire suma totală de .X. lei reprezentând accize cu motivarea că
societatea nu a îndeplinit condiţiile legale privind scutirea indirectă de la plata
accizelor, respectiv cele referitoare la notificarea organului fiscal teritorial şi a
memoriului aferent, a facturilor de achiziţie a motorinei şi a documentelor de
plată, a documentelor referitoare la operaţiunile generatoare ale consumului
de combustibil şi realizarea acestora.
Prin contestaţie, SC .X.SA susţine că nu a modificat destinaţia finală a
motorinei pentru care a solicitat aplicarea regimului de scutire indirectă în
ceea ce priveşte acciza, întrucât obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă
producţia de nave, cantităţile de motorină rămase neutilizate în baza unor
cereri de achiziţie fiind evidenţiate în bonuri de restituire de la nava executată
şi livrată şi bonuri de consum pentru navele aflate în curs de execuţie.
În drept, art.206^60, alin.1, litera f) şi alin.2 din legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:
„(1) Sunt scutite de la plata accizelor:
[…]
f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei,
dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor.
[…]
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(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la
alin.(1) vor fi reglementate prin norme”.
De asemenea, pct.113.4 din Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, stipulează:
113.4. (1) În situaţiile prevăzute la art.206^60, alin.1, litera f) şi g)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, scutirea se acordă indirect,
cu condiţia ca aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal
sau de la un distribuitor prevăzut la pct.113.1.2.
(2) Înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în
regim de scutire, utilizatorul va notifica această operaţiune la autoritatea
vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, pentru un
posibil control. Notificarea va cuprinde informaţii cu privire la furnizor,
produse şi cantităţile ce urmează a fi achiziţionate.
(3) Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii imediat
următoare
trimestrului,
operatorii
economici
pot
solicita
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală.
(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea
fiscală teritorială, cerere de scutire de accize, însoţită de :
a) copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru motor, în
care acciza să fie evidenţiată distinct;
b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul
de plată confirmat de banca la care utilizatorul are cont deschis;
c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă
scutirea, constând în copia documentului care atestă realizarea
operaţiunilor de dragare – certificată de autoritatea competentă în acest
sens.
d) memoriul în care va fi descrisă operaţiunea pentru care a fost
necesar consumul de conbustibil pentru motor şi în care se va
menţiona: perioada de desfăşurare a operaţiuni, numărul orelor de
funcţionare a motoarelor şi a instalaţiilor de dragare şi consumul
normat de combustibil pentru motor.
(5) modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
(6) În înţelesul prezentelor norme, combustibilii pentru motor
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei
aeronavelor şi vapoarelor înseamnă inclusiv combustibili pentru motor
utilizaţi în domeniul testării şi mentenanţei motoarelor ce echipează
aeronavele şi vapoarele.

32/40

Astfel, prevederile legale invocate reglementează modalitatea de
scutire de la plata accizelor pentru combustibilii pentru motor utilizaţi în
domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei vapoarelor, precum şi
condiţiile concrete de acordare a acestei scutiri.
Trebuie avut în vedere şi faptul că actul normativ de bază, respectiv
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede la art.206^60, alin.(2) că modalitatea şi condiţiile de
acordare a scutirilor de la plata accizelor pentru combustibilii pentru motor
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor
şi vapoarelor vor fi reglementate prin norme, stabilind că dreptul operatorului
economic la restituirea accizelor poate fi valorificat în condiţiile respectării
procedurii dată în aplicare.
În aceelaşi sens este şi punctul de vedere al Direcţiei de Legislaţie în
Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, transmis cu
adresa nr. X /01.04.2011, unde se precizează:
„ Pentru scutirea de la plata accizelor acordată în conformitate cu
prevederile art.201, alin.(1), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,
în vigoare la acel moment, respectiv în cazul combustibililor pentru motor
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor
şi vapoarelor, scutirea se acordă indirect potrivit prevederilor de la titulul VII
din Normele metodologice.
Astfel, potrivit pct.23.4 de la titlul VII Norme metodologice de aplicare a
Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările
şi
comletările
ulterioare,
operatorii
economici
puteau
solicita
compensarea/restituirea accizelor în baza unei cereri de restituire depusă la
autoritatea fiscală teritorială, însoţită de documentaţia prevăzută la alin.4 al
aceluiaşi act normativ.
Referitor la cerea de restituire a accizelor în sumă de .X. lei
înregistrată la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contrubuabili sub
nr..X./28.10.2010 care vizează motorină consumată în perioada 01.07.201030.09.2010 şi cerea de restituire a accizelor în sumă de .X. lei înregistrată la
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub
nr..X./21.01.2011 care vizează motorina consumată în perioada 01.10.201031.12.2010, se reţine că acestea au fost depuse în termenul legal iar organul
de inspecţie fiscală, prin deciziile emise în baza proceselor verbale
nr..X./08.04.2011 şi nr..X./25.07.2011, au dispus restituirea doar pentru suma
de .X. lei, respectiv .X. lei.
Se reţine că prin procesele verbale nr..X./08.04.2011 şi
nr..X./25.07.2011, urmare a analizei documentelor anexate de contribuabil la
cererile de restituire a accizelor, reprezentanţii Direcţiei Regionale pentru
Accize şi Operaţiuni Vamale .X. au constatat următoarele:
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- lipsa notificării la organul fiscal teritorial a achiziţiei de motorină
înainte de realizarea acesteia;
- lipsa memoriului justificativ anexă la notificare;
- lipsa copiei facturii de achiziţie a motorinei din antrepozitul fiscal în
care acciza să fie evidenţiată distinct;
- lipsa documentului de plată confirmat de bancă care atestă plata
accizelor către furnizor;
- lipsa memoriului justificativ în care se descrie operaţiunea
generatoare a consumului de combustibil, cu date referitoare la perioada de
desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor în perioada de referinţă şi consumul normat de combustibil;
- lipsa documentelor care atestă că au fost realizate operaţiunile
generatoare a consumului de combustibil în scopul pentru care se acordă
scutirea (jurnale de bord în care se consemnează descrierea operaţiunii,
jurnale de maşină, proces verbal de finalizare probe cheu, marş etc).
Astfel, pentru restituirea accizei în sumă de .X. lei aferentă cantităţii
de .X. kg motorină utilizată în scopul testării de motoare (scop menţionat
de societate în cererea de restituire) contribuabilul avea obligaţia conform
HG nr.44/2004 şi a Ordinului MEF nr.420/2007 să anexeze la cererea de
restituire, documentaţia din care să rezulte că pentru cantitatea de motorină
utilizată au fost îndeplinite cerinţele prevăzute de pct.113.4 alin.(1)
(aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal), alin.(2) (înainte de
fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în regim de scutire, utilizatorul va
notifica această operaţiune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi
desfăşoară activitatea pentru un posibil control, notificarea va cuprinde
informaţii cu privire la furnizor, produse şi cantităţiile ce urmează a fi
achiziţionate) şi alin.4, litera a), b), c) şi d) ( pentru restituirea accizelor,
utilizatorii vor depune la autoritatea fiscală, cererea de restituire însoţită de
copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru motor în care acciza să fie
evidenţiată distinct, dovada plăţii accizelor către furnizor, dovada cantităţii
utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea şi memoriul în care va fi
descrisă operaţiunea pentru care a fost necesar consumul de combustibil
pentru motor şi în care se vor menţiona, perioada de desfăşurare a
operaţiunii, numărul orelor de funcţionare a motoarelor şi consumul normat
de combustibil pentru motor) din HG nr.44/2004 privind Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal şi a punctului nr.7 din OMEF
nr.420/2007 privind aprobarea Procerurii de restituire a accizelor.
Aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ.
Conform documentaţiei anexate de contribuabil la cerea de restituire a
accizelor aferentă trimestrului III 2010, rezultă că:
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1. din cantitatea de .X. kg motorină utilizată în trimestrul III 2010
pentru testarea motoarelor la nava în execuţie sub comanda nr..X.
pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor, pentru:
a) cantitatea de .X. kg motorină, acesta a făcut integral dovada
existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea.
b) diferenţa de cantitate de X kg motorină consumată la navă în
luna iulie şi august 2010, contribuabilul nu a făcut dovada existenţei
documentelor şi îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea
prevăzute de art.113.4, alin.(1), (2), (3) şi (4) (condiţii ce trebuiesc îndeplinite
cumulativ) din HG nr.44/2004 şi anume lipsa notificării la organul vamal a
achiziţiei acesteia şi a memoriului justificativ estimativ, lipsa copiei facturii de
achiziţie a cantităţilor de motorină sus menţionate care să ateste că acestea
provin din antrepozit fiscal şi în care să fie menţionată distinct acciza, lipsa
documentelor de plată a accizelor la furnizor confirmate de bancă, lipsa
documentelor care fac dovada utilizării cantităţii de X kg motorină în scopul
precizat de contribuabil în cererea de restituire, scop pentru care conform
legii se acordă scutirea. Bonurile de consum anexate de contribuabil la
cererea de restituire accize nu pot substitui din punct de vedere legal
documentele care să ateste îndeplinirea condiţiilor privind restituirea
prevăzute de art.113.4, alin.(1), (2), (3) şi (4) din HG nr.44/2004 şi nu
conţin elemente care să justifice îndeplinirea acestora şi restituirea
accizelor.
2. Pentru cantitatea de X kg motorină consumată în trimestrul III
2010 pentru testarea motoarelor în construcţie sub comanda nr..X. (X
kg), nr..X. (X kg), nr..X. (X kg), nr..X. (X kg), nr..X. (.X. kg), contribuabilul
nu a făcut dovada existenţei documentelor şi îndeplinirii condiţiilor
legale privind restituirea prevăzute de pct.113.4, alin.(1), (2) şi (4) litera
a) şi b) din HG nr.44/20004 privind Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal şi a punctului 7 din OMEF nr.420/2007 privind aprobarea
Procedurii de restituire a accizelor ( lipsa facturii de achiziţie a cantităţiilor
de motorină care au făcut obiectul cererii de restituire) care să facă dovada
achiziţiei motorinei din antrepozit fiscal şi care să furnizeze datele referitoare
la cantităţile de motorină aprovizionate şi la acciza aferentă acestora, lipsa
notificării la organul vamal a achiziţiei acesteia şi a memoriului justificativ
estimativ, lipsa documentelor de plată a accizelor la furnizor confirmate de
bancă, lipsa documentelor care fac dovada utilizării cantităţii de 83807 kg
motorină în scopul precizat de contribuabil în cererea de restituire.
Bonurile de consum şi procesele verbale de bunkerare care atestă
ambarcarea/debarcarea cantităţilor de motorină în perioada de referinţă nu
pot substitui din punct de vedere legal, documentele care să ateste
îndeplinirea condiţiilor privind restituirea prevăzute de art.113.4, alin.(1), (2),
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(3) şi (4) din HG nr.44/2004 şi nu conţin elemente care să justifice
îndeplinirea acestora şi restituirea accizelor.
Susţinerea contestatoarei potrivit căreia „societatea a prezentat
bonuri de restituire a motorinei care să justifice achiziţiile de motorină
anterioare, achiziţii pentru care au existat de asemenea cereri de achiziţie
însoţite de documente legale, situaţie verificabilă, atât din punct de vedere al
documentelor primare cât şi a situaţiilor centralizatoare” şi respectiv „
inspectorii fiscali nu au verificat împrejurarea că motorina provenită din
transferuri de pe alte nave a fost achiziţionată tot de la antrepozitari fiscali în
baza unor cereri de achiziţie anterioare care au fost însoţite de documente
legale existenţa acestor cereri şi a documentelor legale în anexă fiind
recunoscută prin procesele verbale de control încheiate în anii 2008-2011 de
DRAOV .X.”, nu sunt fondate, organele de control neavând posibilitatea
legală de a extinde controlul asupra altei perioade decât ceea aferentă
trimestrului III 2010 „cererile de achiziţie anterioare care au fost însoţite
de documente legale”, au făcut obiectul altor verificări, care din punct
de vedere a aplicării principiilor Codului de procedură fiscală nu se pot
efectua decât o singură dată.
Situaţia verificabilă sus menţionată era în sarcina contribuabilului, care
avea obligaţia să depună la cererea de restituire toate documentele care să
justifice îndeplinirea condiţiilor legale privind restituirea accizelor şi în plus să
fundamenteze corect cantităţile solicitate pentru consum, funcţie de orele de
funcţionare a motoarelor şi a consumului specific de motorină şi să justifice
oportunitatea consumului de motorină în raport cu necesităţiile reale a
realizării activităţilor specifice, în speţă realizarea probelor de cheu şi mare.
3. Din cantitatea de .X. kg motorină consumată în trimestrul III 2010
pentru testarea motoarelor la remorcherul .X. (X kg ), la macaraua .X. (X kg)
şi şalupa .X. (X kg):
a) pentru cantitatea de X kg de motorină, referitor la dovada cantităţilor
utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea prevăzută de pct.113.4,
alin.(4) litera c) şi d) din HG nr.44/20004 privind Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, contribuabilul nu a anexat la cererea de restituire
documente care să justifice îndeplinirea acesteia, pentru cantitatea de X kg
motorină, respectiv: memoriu justificativ în care se descrie operaţiunea pentru
care a fost necesar consumul de combustibil cu date referitoare la perioada
de desfăşurare a operaţiunii în perioada de referinţă, ore de funcţionare a
motoarelor şi consumul normat de combustibil, precum şi documentele care
fac dovada cantităţii de motorină utilizată în scopul pentru care se acordă
scutirea (jurnale de bord care consemnează realizarea operaţiunii).
În consecinţă pentru cantitatea de X kg motorină contribuabilul nu
a făcut dovada îndeplinirii integrale a condiţiilor legale privind
restituirea, prevăzute de pct.113.4 alin.(3) şi (4) din HG nr.44/2004.
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b) pentru cantitatea de X kg motorină utilizată în perioada
01.07.2010-30.09.2010 pentru testarea motoarelor la macaraua .X. şi
şalupa .X., pentru care contribuabilul a solicitat restituirea accizelor,
acesta nu a făcut dovada existenţei documentelor şi îndeplinirii
condiţiilor legale privind restituirea prevăzute de pct.113.4, alin.(1), (2),
(3) şi (4) din HG nr.44/20004 privind Normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal, şi anume lipsa notificării la organul vamal a achiziţiei acesteia
şi a memoriului justificativ estimativ, lipsa copiei facturii de achiziţie a
cantităţilor de motorină care să ateste că acestea provin din antrepozit fiscal
şi în care acciza să fie evidenţiată distinct, lipsa documentelor de plată a
accizei la furnizor confirmate de bancă, lipsa documentelor care fac dovada
utilizării cantităţii de X kg motorină în scopul precizat de contribuabil în
cererea de restituire, scop pentru care conform legii se acordă scutirea.
Referitor la afirmaţia contribuabilului potrivit căreia „inspectorii fiscali
veniţi în control la societate au împărţit cantităţile de motorină aprovizionate
pe navă (înteleasă ca depozit) pe surse de provenienţă, împărţire care ţine
mai mult de evidenţa scriptică şi mai puţin de cea faptică, a ordinii utilizării
motorinei, motorina fiind nu numai un bun consumptibil, dar şi un bun fungibil”
aceasta este neconformă cu realitatea, inspectorii fiscali au analizat
informaţiile conţinute de documentele anexate de contribuabil la
cererea de restituire a accizelor privitor la cantităţile aprovizionate pe navă
/restituite de la navă şi în urma verificării acestora în contabilitatea
contribuabilului, au constatat că acesta nu justifică îndeplinirea condiţiilor
cerute de lege privind restituirea.
Referitor la afirmaţia contribuabilului potrivit căreia „dispoziţiile
art.206^60 din Legea nr.571/2003 nu vizează testarea motoarelor ce
echipează navele proprii, ci producţia navelor, atât remorcherul .X., şalupa
.X., cât şi macaraua .X. fiind folosite în activitatea de producţie nave”
precizăm faptul că prin cererea de restituire a accizelor nr..X./28.10.2010
depusă pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010, contribuabilul a solicitat
restituirea accizei în sumă de .X. lei aferentă unei cantităţi de .X. kg de
motorină consumată în trimestrul III 2010 pentru testarea motoarelor la
navele în construcţie la societate şi pentru testarea motoarelor la
remorcherul .X., şalupa .X. şi macaraua .X. şi nu pentru a fi utilizată în
procesul de producţie, acesta presupunând şi alte operaţiuni generatoare
de consum de motorină, care pot sau nu intra sub incidenţa scutirii indirecte
de accize prevăzută de codul fiscal, dar pentru care contribuabilul nu a
solicitat restituirea accizelor şi nu a justificat cu documente operaţiunile
realizate.
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Pentru restituirea accizei în sumă de .X. lei aferentă cantităţii de
109635 kg motorină utilizată în scopul testării de motoare (scop
menţionat de societate în cererea de restituire) contribuabilul avea
obligaţia conform HG nr.44/2004 ţi a Ordinului MEF nr.420/2007 să anexeze
la cererea de restituire, documentaţia din care să rezulte că pentru
cantitatea de motorină utilizată au fost îndeplinite cerinţele prevăzute de
pct.113.4 alin.(1) (aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal),
alin.(2) (înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în regim de
scutire, utilizatorul va notifica această operaţiune la autoritatea vamală
teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea pentru un posibil control,
notificarea va cuprinde informaţii cu privire la furnizor, produse şi cantităţiile
ce urmează a fi achiziţionate) şi alin.4, litera a), b), c) şi d) ( pentru
restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la autoritatea fiscală, cererea de
restituire însoţită de copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru motor
în care acciza să fie evidenţiată distinct, dovada plăţii accizelor către furnizor,
dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea şi memoriul
în care va fi descrisă operaţiunea pentru care a fost necesar consumul de
combustibil pentru motor şi în care se vor menţiona, perioada de desfăşurare
a operaţiunii, numărul orelor de funcţionare a motoarelor şi consumul normat
de combustibil pentru motor) din HG nr.44/2004 privind Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal şi a punctului nr.7 din OMEF
nr.420/2007 privind aprobarea Procerurii de restituire a accizelor.
Referitor la argumentele aduse de contestatoare în contestaţia depusă,
se reţine că:
- organele de control nu au avut elemente noi pentru a extinde controlul
asupra altei perioade decât cea aferentă trimestrului IV 2010 şi de a reverifica
„cererili de achiziţie anterioare care au fost însoţite de documente legale”.
- bonurile de consum, documente în baza cărora navele aflate în
construcţie au fost alimentate în perioada de referinţă cu motorină din
gestiunea nr.3 provenită din transferuri de la alte nave aflate în construcţie,
transferuri realizate în baza bonurilor de restituire, nu pot substitui din
punct de vedere legal documentele care să ateste îndeplinirea
condiţiilor privind restituirea prevăzute de pct.113.4, alin.(1), (2), (3) şi
(4) din HG nr.44/2004 şi nu conţin elemente care să justifice îndeplinirea
acestora şi restituirea accizelor.
- contribuabilul avea obligaţia să depună la cererea de restituire
toate documentele care să justifice îndeplinirea condiţiilor legale privind
restituirea accizelor şi în plus să fundamenteze corect cantităţiile solicitate
pentru consum, funcţie de orele de funcţionare a motoarelor şi a consumului
specific de motorină şi să justifice oportunitatea consumului de motorină în
raport cu necesităţile realizării activităţilor specifice în speţă realizarea
probelor de cheu şi mare. Pentru cantităţile de motorină aferente bonurilor de
restituire cuprinse în situaţiile consumului de motorină pe nave pentru fiecare
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comandă din anexele la cererea societăţii de restituire accize înregistrată sub
nr..X./21.01.2011, contribuabilul nu a făcut dovada existenţei
documentelor şi a îndeplinirii condiţiilor legale privind restituirea
prevăzute de pct.113.4, alin.(1), (2)şi (4), litera a) şi b) din HG nr.44/2004
şi a pct.7 din OMEF nr.420/2007, documente care ar fi trebuit anexate la
cererea de restituire.
- contribuabilul nu a prezentat organelor de control, pentru cantitatea de
.X. kg motorină utilizată de acesta în trimestrul IV 2010, în scopul testării de
motoare, conform cererii (cu excepţia cantităţii de X kg motorină),
documente interne sau provenite de la terţi care să facă dovada
consumului de motorină în scopul menţionat, condiţie obligatorie
prevăzută de pct.113.4, alin.(4) litera c) din HG nr.44/2004 privind
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.
- Societatea a solicitat restituirea accizei în sumă de .X. lei aferentă
unei cantităţi de .X. kg de motorină consumată în trimestrul IV 2010 pentru
testarea motoarelor la navele în construcţie la societate şi pentru
testarea motoarelor la remorcherul .X. şi macaraua .X. şi nu pentru a fi
utilizată în procesul de producţie, aceasta presupunând şi alte operaţiuni
generatoare de consum de motorină, care pot sau nu intra sub incidenţa
scutirii indirecte de accize prevăzută de Codul fiscal, dar pentru care
contribuabilul nu a solicitat restituirea accizelor şi nu a justificat cu
documente operaţiunile realizate.
Având în vedere cele de mai sus, se reţine că în mod legal organele
fiscale au respins la restituire sumele solicitate, drept pentru care, în temeiul
art.216, alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
coroborat cu pct.11.1, lit.a) din OPANAF nr.2137/2011 privind aprobarea
Instrucţiunilor de aplicarea Titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, se vor respinge ca neîntemeiate contestaţiile societăţii
pentru suma de .X. lei reprezentând accize, sumă respinsă la restituire prin
deciziile de restituire a accizelor nr. .X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011 emise
de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.
Pentru considerentele reţinute şi în temeiul prevederilor legale invocate
în conţinutul deciziei, precum şi ale art.216 alin.(1), (3) şi 3^1 din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1,lit.a) şi pct.11.6
din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se:
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1. Desfiinţarea deciziilor de restituire a accizelor nr..X., nr..X., nr..X. şi
nr..X. din 12.01.2011, emise de Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, în baza procesului verbal nr..X./29.11.2010 încheiat de
reprezentanţii Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X.,
pentru suma de X lei reprezentând accize, urmând ca organele competente
să încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele reţinute în prezenta decizie.
2. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiilor formulate de SC .X.SA
.X. pentru suma de .X. lei reprezentând accize, respinsă la restituire prin
Deciziile de restituire a accizelor nr. .X./01.11.2010 şi nr..X./03.02.2011 emise
de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în baza
proceselor verbale nr..X./08.04.2011 şi nr..X./25.07.2011 încheiate de
reprezentanţii Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X..
Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel X sau la Curtea de
Apel .X., în termen de 6 luni de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL,
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