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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI ......                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 87 

din 22.09.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ......S.R.L. din localitatea ......,  
jude�ul ......, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului ...... sub nr. ......din 27.08.2008 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ...... a  

fost  sesizat�  de  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...... 
prin adresa nr. ......din 26.08.2008, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ......  sub  nr. ......din 27.08.2008, cu privire la 
contesta�ia formulat� de  S.C. ......S.R.L., având domiciliul fiscal în 
localitatea ......, ......, jude�ul ....... 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 30.07.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 30.07.2008 de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ......, privind  suma  
de ......lei, reprezentând: 
                        -   ......lei accize; 
                        -   ......lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�.   

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art. 205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ...... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. ......S.R.L. prin contesta�ia  formulat� sus�ine c� 

accizele au fost calculate pentru stocul de reziduu de ......litri, format dintr-un 
amestec nociv pentru s�n�tatea uman�, rezultat de la fabrica�ia alcoolului 
etilic, denumit „Alcool Tehnic 92%”. 

Contestatoarea sus�ine c� produsul respectiv nu este alcool 
etilic �i nu poate fi încadrat la NC 2207, sec�iunea „Note de capitol” 
(capitolul 22 NC), punctul 1 alineatul a), care precizeaz� c� nici m�car 



 
2

preparatele culinare cu con�inut de alcool etilic care nu pot fi consumate ca 
b�uturi nu se încadreaz� la capitolul 22.  

De asemenea, precizeaz� c� produsul nu are �i nu va putea 
avea niciodat� destina�ia de consum uman. 

Totodat�, consider� c� subcodul NC 2207 10 00 se refer� la 
alcoolul etilic simplu nedenaturat destinat consumului uman �i nu la un 
amestec nociv pentru s�n�tate, iar subcodul NC 2207 20 00 se refer� la 
alcooluri etilice denaturate, îns� asupra produsului în cauz� nu s-a ac�ionat în 
nici un fel. 

Societatea sus�ine c� titlul Capitolului 22, ce cuprinde NC 
2207 din Nomenclatorul Combinat, este „B�uturi, lichide alcoolice, o�et”, iar 
toate pozi�iile tarifare fac referire numai �i numai la b�uturi, lichide alcoolice 
�i o�et destinate consumului uman �i nicidecum utiliz�rilor tehnice.  

De asemenea, precizeaz� c� sunt instala�ii de producere a 
alcoolului etilic care func�ioneaz� defectuos, care nu extrag în totalitate 
alcoolul etilic din pl�m�deala fermentat�, acesta r�mânând în reziduul 
rezultat în urma distil�rii (borhot) în procent mai mare de 1,2 %. 

Totodat�, pentru a dovedi c� produsul de�inut nu este alcool 
etilic destinat consumului uman, solicit� s� fie desemnat un supraveghetor 
fiscal, care, împreun� cu reprezentantul societ��ii, s� participe la desigilarea 
vaselor care stocheaz� produsul respectiv, s� preleveze probe în conformitate 
cu legisla�ia în vigoare �i s� le trimit� spre expertiza unui laborator agreat.  

 
II.  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 30.07.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 30.07.2008,  
organele de control din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ...... au stabilit c� societatea verificat� datoreaz� 
suplimentar la bugetul de stat accize în sum� de ......lei �i major�ri de 
întârziere aferente de ......lei.  

Organele de control au constatat c� în urma cererii de revocare 
a autoriza�iei nr. ......din 31.01.2005, depus� de S.C. ......S.R.L. la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ......, Comisia pentru autorizarea 
antrepozitelor fiscale �i a importurilor de produse accizabile supuse marc�rii, 
din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor dispune revocarea 
autoriza�iei de antrepozit fiscal ......din 15.12.2003, de�inut� de aceast� 
societate, începând cu data de 01.04.2005.  

 
Organele de control au verificat stocul de alcool etilic rafinat �i 

alcool tehnic de�inut la data revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal, 
respectiv 01.04.2005, �i modul de valorificare a acestuia.  
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În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� prin adresa nr. 
......din 22.04.2005, Ministerul Economiei si Finantelor – Comisia pentru 
autorizarea antrepozitelor fiscale �i a importatorilor de produse accizabile 
supuse marc�rii aprob� valorificarea stocului de alcool etilic rafinat �i alcool 
tehnic de�inut de la data revoc�rii autoriza�iei �i anume: 

• ......litri alcool etilic rafinat 97%; 
• ......litri alcool tehnic 92%.  

Organele de control au constatat c� întreaga cantitate de alcool 
etilic rafinat a fost valorificat� în anul 2005 �i au stabilit c� pentru cantitatea 
de ......litri alcool tehnic 92 %, stabilit� conform listei de inventar din data de 
15.07.2008, societatea datoreaz� accize în sum� de ......lei.  

Pentru neplata în termen a accizei s-au calculat major�ri de 
întârziere de ......lei.   

S-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art 192 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ......lei, reprezentând ......lei accize �i 

......lei major�ri de întârziere aferente, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ...... este învestit� s� se pronun�e dac� societatea 
datoreaz� accize pentru cantitatea de ......litri alcool tehnic 92 %, în 
condi�iile în care societatea sus�ine c� acest produs nu poate fi utilizat 
pentru consumul uman.  

 
În fapt, S.C. ......S.R.L. din localitatea ...... a de�inut 

autoriza�ia de antrepozit fiscal de produc�ie �i b�uturi spirtoase ......emis� la 
data de 15 decembrie 2003. 

Organele de control au constatat c� în urma cererii de revocare 
a autoriza�iei nr. ......din 31.01.2005, depus� de S.C. ......S.R.L. la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ......, Comisia pentru autorizarea 
antrepozitelor fiscale �i a importurilor de produse accizabile supuse marc�rii 
din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor dispune revocarea 
autoriza�iei de antrepozit fiscal ......din 15.12.2003, începând cu data de 
01.04.2005.  

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat 
c� întreaga cantitate de alcool etilic rafinat existent� în stoc la data revoc�rii 
autoriza�iei a fost valorificat� în anul 2005 �i au stabilit c� pentru cantitatea 
de ......litri alcool tehnic 92 %, existent� în stoc conform listei de inventar din 
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data de 15.07.2008, societatea nu a calculat �i achitat accize în sum� de 
......lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 192 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prevede c�:  

„Momentul exigibilit��ii accizelor 
(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil� la 

data când produsul este eliberat pentru consum în România. […] 
(5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi 

scutit de accize, acciza devine exigibil� la data la care produsul este 
utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea. […] 

(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a 
fost anterior exigibil� �i care este depozitat într-un antrepozit fiscal 
pentru care se revoc� sau se anuleaz� autoriza�ia, acciza devine exigibil� 
la data revoc�rii sau anul�rii autoriza�iei. 

(8) Accizele se calculeaz� în cota �i rata de schimb în 
vigoare, la momentul în care acciza devine exigibil�.” 

 
Din textul de lege men�ionat mai sus se re�ine c� în cazul unui 

produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibil� �i care este 
depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revoc� sau se anuleaz� 
autoriza�ia, acciza devine exigibil� la data revoc�rii sau anul�rii autoriza�iei. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� la 
data revoc�rii autoriza�iei, respectiv 01.04.2005, societatea de�ine în stoc 
urm�toarele produse accizabile: 

• ......litri alcool etilic rafinat 97%; 
• ......litri alcool tehnic 92%.  

Potrivit art. 185 alin (8) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede c� „(8) 
Antrepozitarii autoriza�i, c�rora le-a fost suspendat�, revocat� sau 
anulat� autoriza�ia �i care de�in stocuri de produse accizabile la data 
suspend�rii, revoc�rii ori anul�rii autoriza�iei, pot valorifica produsele 
înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai 
cu acordul autorit��ii fiscale competente, în condi�iile prev�zute de 
norme. 
 

A�a dup� cum rezult� din adresa nr. ...... din 22.04.2005, aflat� 
în xerocopie la dosarul cauzei, Comisia pentru autorizarea antrepozitelor 
fiscale �i a importurilor de produse accizabile supuse marc�rii din cadrul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor aprob� valorificarea stocurilor existente 
în stoc la data revoc�rii autoriza�iei, sub supraveghere fiscal� �i numai c�tre 
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utilizatorii finali care folosesc alcoolul într-unul din scopurile prev�zute la 
art. 200 alin. (1) din Legea nr. 571/2003. 

Prin adresa men�ionate, se fac urm�toarele preciz�ri: 
„Urmare adresei dvs. înregistrat� la Ministerul Finan�elor 

Publice sub nr. ....../06.04.2005, prin care solicita�i aprobarea valorific�rii 
stocurilor de produse accizabile existente în societate la data revoc�rii �i 
anume: 

- ......litri alcool etilic rafinat – 97%; 
- ......litri alcool tehnic – 92%; 

v� facem cunoscut c� aceasta a fost analizat� în �edin�a Comisiei întrunit� în 
data de 20.04.2005. 

În temeiul art. 185 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct. 121 (5) din Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Comisia a 
hot�rât aprobarea valorific�rii stocurilor de�inute la data revoc�rii, sub 
supraveghere fiscal� �i numai c�tre utilizatorii finali care folosesc alcoolul 
într-unul din scopurile prev�zute la art. 200 alin (1) din Legea nr. 
571/2003.” 

Din adresa Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 
....../06.04.2005, se re�ine c� societatea de�inea în stoc la data revoc�rii 
autoriza�iei cantitatea de ......litri alcool tehnic – 92%, care, conform acestei 
adrese men�ionate, este produs accizabil �i care putea fi valorificat numai sub 
supraveghere fiscal� �i numai c�tre utilizatori finali care folosesc alcoolul 
într-unul din scopurile prev�zute la art. 200 alin (1) din Legea nr. 571/2003. 

Situa�iile în care alcoolul etilic �i alte produse alcoolice sunt 
scutite de la plata accizei sunt prev�zute la art. 200 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, scutire care, îns�, potrivit punctului 22 alin. 
(1) din Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, se acord� numai beneficiarului. 

La art. 200 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
prevede c�: 

„Scutiri pentru alcool etilic �i alte produse alcoolice 
(1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic �i alte 

produse alcoolice prev�zute la art. 162, atunci când sunt: 
a) complet denaturate, conform prescrip�iilor legale; 
b) denaturate �i utilizate pentru producerea de produse 

care nu sunt destinate consumului uman; 
c) utilizate pentru producerea o�etului cu codul NC 2209; 
d) utilizate pentru producerea de medicamente; 
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o 

concentra�ie ce nu dep��e�te 1,2% în volum, destinate prepar�rii de 
alimente sau b�uturi nealcoolice; 



 
6

f) utilizate în scop medical în spitale �i farmacii; 
g) utilizate direct sau ca element al produselor 

semifabricate pentru producerea de alimente cu sau f�r� crem�, cu 
condi�ia ca în fiecare caz concentra�ia de alcool s� nu dep��easc� 8,5 litri 
de alcool pur la 100 kg de produs ce intr� în compozi�ia ciocolatei �i 5 
litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intr� în compozi�ia altor 
produse.” 

Referitor la aplicarea acestui articol, punctul 22 alin. (1) din 
Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, prevede urm�toarele: 

„22. (1) În toate situa�iile prev�zute la art. 200 alin. (1) din 
Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acord� numai 
beneficiarului, cu condi�ia ca aprovizionarea s� se fi efectuat direct de la 
un antrepozit fiscal.” 

 
Din cele prezentate se re�ine c� în cazul unui produs accizabil, 

pentru care acciza nu a fost anterior exigibil� �i care este depozitat într-un 
antrepozit fiscal pentru care se revoc� autoriza�ia, acciza este exigibil� la data 
revoc�rii sau anul�rii autoriza�iei. 

Având în vedere c� la data revoc�rii autoriza�iei societatea 
de�inea în stoc cantitatea de ......litri alcool tehnic 92%, se conchide c� 
stabilirea de c�tre organele de control a accizelor aferente, în sum� de ......lei, 
este legal�, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
aceast� sum�, ca neîntemeiat�. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� acciza în 

sum� de ......lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� 
alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea datoreaz� �i 
major�rile de întârziere în sum� de ......lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ......lei, aferente accizelor 
stabilite suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru accizele de ......lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de ......lei. 

 
 
 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  

în  temeiul prevederilor art. 185 alin (8), 192 �i 200 din Legea nr. 571/2003 



 
7

privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, punctul 22 
alin. (1) din Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

D E C I D E: 
 
 

-  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
S.C. ......S.R.L. din localitatea ...... împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ......din 
30.07.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 
30.07.2008 de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ......, 
privind  suma  de ......lei, reprezentând: 
                        -   ......lei accize; 
                        -   ......lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......, în termen 

de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
ACCIZE: - exigibilitatea accizei pentru alcoolul etilic, în condi�iile 
revoc�rii autoriza�iei de antrepozit fiscal 
 
- art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare 


