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Pe rol soluŃionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta SC F. SA în 
contradictoriu cu pârâtele AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN 
DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI şi 
DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, având ca 
obiect anulare act administrativ Decizia nr. 223/15.07.2015 de soluŃionare a contestaŃiei. 

La apelul nominal au răspuns pentru reclamanta SC F. SA, reprezentanŃi 
convenŃionali, avocat M.N., cu împuternicire avocaŃială fila 28 şi avocat, B.C., cu 
împuterncire avocaŃială depusă în şedinŃă publică  lipsind pârâtele AGENłIA NAłIONALĂ 
DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A 
MARILOR CONTRIBUABILI şi DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A 
MARILOR CONTRIBUABILI. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 
 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinŃă care învederează instanŃei că 
prezenta cauză se află la al treilea termen de judecată. La data de 01 Februarie 2016 a fost 
depusă dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 de lei de numitul O. N. C., 
pentru soluŃionarea cererii de intervenŃie în numele altei persoane. În temeiul art. 223 al. 3 
Cod pr. Civ. şi art. 411 al. 2  fost solicitată judecarea cauzei şi în lipsa părŃilor de la dezbateri. 
 La data de 15 Ianuarie 2016 pârâta AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ PRIN DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR 
CONTRIBUABILI a depus înscrisurile solicitate de către instanŃă. 
 La data de 11 Februarie 2016, reclamanta SC F. SA, a depus note privind probe. 
 Curtea constată că sunt îndeplinite condiŃiile de procedură în vederea punerii în 
discuŃie a admisibilităŃii în principiu a cererii de intervenŃie în numele altei persoane, 
formulată de numitul O. N. C.. 
 Curtea pune în discuŃia părŃilor cererea de intervenŃie accesorie formulată de numitul 
O. N. C. 

Reprezentantul reclamantei, avocat M.N., având cuvântul arată că în teorie partea 
pentru care se introduce cererea de intervenŃie accesorie, în mod natural ar trebui să susŃină 
cererea de intervenŃie pentru că prin aceasta se sprijină apărările reclamantei. Intervenientul 
accesoriu, totodată ar trebui să afirme şi să reclame un interes, respectiv folosul material 
urmărit în legătură cu cererea de intervenŃie. Din analiza acestei cereri însă, nu poate fi regăsit 
acest interes. Pe de altă parte, consideră că ar fi problematică admiterea cererii de intervenŃie 
accesorie în condiŃiile în care intervenientul accesoriu se poziŃionează pe o apărare adversă 
intereselor reclamantului, astfel încât precizează că lasă soluŃionarea acestei cereri la 
aprecierea instanŃei. Totuşi, în esenŃă, concluziile sunt în principal de respingere a cererii. 

Apărătorul reclamantei, avocat C.B., apreciază că se impune respingerea cererii 
deoarece intervenientul accesoriu nu îndeplineşte principala condiŃie, respectiv interesul. 
Strict formal raportat la această speŃă, intervenientul ar avea un interes, dar acesta nu coincide 
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cu interesul reclamantei. Interesul numitului O. poate fi cel mult cel de a susŃine demersul pe 
care ANAF-ul l-a făcut, având în vedere că acesta este după cum se poate observa din prima 
pagină a Raportului de InspecŃie Fiscală, autorul sesizărilor în urma cărora, pârâta a declanşat 
acest control şi a luat toate măsurile care au urmat. Este cu adevărat cinic, ca persoana care a 
declanşat tot ansamblul de probleme în care societatea se află, să intervină în favoarea 
societăŃii, astfel în mod clar interesul acestei persoane, dacă există, este contrar societăŃii şi 
numai dacă s-ar fi făcut o cerere de intervenŃie în interesul ANAF s-ar fi putut discuta despre 
o admisibilitate în principiu a acestei cereri. Arată că numitul O. se află în mai multe situaŃii 
litigioase cu reclamanta, astfel poziŃia procesuală în toate aceste situaŃii este una belicoasă 
între cele două părŃi, existând multe procese chiar pe rolul instanŃei din Cluj-Napoca. Aşadar, 
acest demers al numitului O., un duşman manifest din punctul său de vedere, al reclamantei 
SC F. SA şi autorul sesizărilor în urma cărora ANAF a declanşat controlul, nu are cum să fie 
un demers convergent cu cel al societăŃii pe care o reprezintă. În concluzie, atât sub aspectul 
naturii juridice a cererii cât şi dintr-un anume aspect moral solicită respingerea cererii.  

Curtea, după deliberare, în conformitate, cu art. 64 Cod pr. Civ. respinge cererea de 
intervenŃie accesorie. Consideră că faŃă de obiectul acŃiunii judiciare şi faŃă de conŃinutul 
cererii de intervenŃie, persoana care a formulat cererea de intervenŃie nu justifică un interes 
nici măcar accesoriu.  

Având cuvântul, avocat M.N., precizează că a suplimentat probaŃiune cu nişte note 
probatorii depuse anterior acestui termen şi consideră că proba cu înscrisurile depuse la dosar 
sunt pertinente şi utile şi pot duce la dezlegarea prezentei cauze astfel încât solicită a fi 
încuviinŃate.  

Curtea încuviinŃează în temeiul art. 255 raportat la art. 258 Cod pr. Civ, proba cu 
înscrisuri, considerând-o utilă şi pertinentă pentru soluŃionarea cauzei, precizând totodată că 
va aprecia relevanŃa acestora în momentul deliberării.  

Curtea constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri 
reprezentanŃilor părŃii prezente. 

Cu privire la fondul cauzei, avocatul reclamantei, M.N., arată că sunt unele aspecte 
importante care trebuie reliefate şi face trimitere în acelaşi timp la faptul că o parte din aceste 
aspecte au fost evidenŃiate şi în cadrul soluŃionării cererii de suspendare, soluŃionată de Curtea 
de Apel Cluj în februarie 2015. Se arată că actele contestate s-ar impune a fi anulate din mai 
multe motive. 

SusŃine că raportat la prevederile art. 109 Cod pr. Fiscală, a fost încălcat dreptul la 
apărare, motiv invocat şi în cadrul contestaŃie şi de asemenea prin acŃiunea în anulare. 
Reiterează aspectul unicităŃii inspecŃiei fiscale, în care în momentul soluŃionării cererii de 
suspendare, s-a arătat că nu ar fi fost nerespectată unicitatea inspecŃiei fiscale pe motiv că 
acele acte istorice învederate prin cerea principală, respectiv restituirile de accize aferente 
perioadei 2009-2011 nu ar fi fost rezultatul unor inspecŃii fiscale. Că având inspecŃii fiscale 
pentru anul 2009-2011 conform inspecŃiei fiscale deschise în anul 2014 să existe o 
suprapunere şi deci o încălcare a principiului unicităŃii inspecŃiei fiscale. Cu privire la teza 
susŃinută de pârâtă, privind deciziile de restituire deşi consolidate şi date sub rezerva 
verificării ulterioare, consideră că aceasta este greşită. 
 În legătură cu prescripŃia anului 2008 s-a arătat că actul fiscal contestat, în speŃă 
decizia de soluŃionare şi actele preparatorii Raportului de InspecŃie Fiscală şi Decizia de 
Impunere au fost emise cu încălcarea prescripŃiei dreptului la a stabili obligaŃii fiscale aferente 
anului 2008 raportat la data începerii inspecŃiei fiscale în Octombrie 2014. Afirmă că, un 
contribuabil îşi poate manifesta dreptul la apărare pentru prima dată, în cadrul inspecŃiei 
fiscale atunci când îi este prezentat proiectul raportului de inspecŃie fiscală şi în legătură cu 
care poate face un punct de vedere. În punctul de vedere societatea reclamantă, a afirmat că în 
legătură cu anul 2007  şi 2008 a intervenit prescripŃia fiscală însă chestiunea aceasta a rămas 
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neanalizată, aspect care se poate vedea din analizarea proiectului Raportului de InspecŃie 
Fiscală. Prin contestaŃia la decizia de impunere s-a afirmat acest lucru din perspectiva că 
simpla neanalizare a impedimentului prescripŃiei indiferent de soluŃia pe care ar fi pronunŃat-o 
comisia ca organ de soluŃionare, în esenŃă, vatămă dreptul la apărare. Vătămarea există, 
întrucât această vătămare  a avut loc, nu numai în faza de inspecŃie ci şi în faza de soluŃionare. 
Organului de soluŃionare, prin contestaŃie, i s-a cerut să analizeze chestiunea prescripŃiei 
aferente anului 2007 dar şi aceea a prescripŃiei aferente anului 2008. Acest organ s-a rezumat 
să afirme în legătură cu prescripŃia aferentă anului 2007 pe care a găsit-o întemeiată şi a 
înlăturat decizia de impunere pentru anul 2008, însă în legătură cu anul 2008 nu a făcut nici o 
afirmaŃie în sensul în care reclamanta a solicitat-o, respectiv ca organul de soluŃionare să arate 
dacă are vreo consecinŃă juridică chestiunea de nulitate prin faptul că dreptul la apărare a fost 
vătămat. Face trimitere la considerentele arătate în scris în susŃinerea faptului că s-a cerut să 
se constate că a fost invocată lipsa dreptului la apărare, în momentul potrivit în etapele 
potrivite, însă cu privire la acesta nu s-a pronunŃat nici un organ competent.  
 În ceea ce priveşte aspectul dacă este sau nu prescris fiscal anul 2008, consideră că 
este o problemă spinoasă şi anume, ce se întâmplă când este vorba de o inspecŃie fiscală, cu 
data de debut anult 2013. Această inspecŃie fiscală a fost suspendată fără a fi ulterior reluată şi 
mai apoi începe o nouă inspecŃie fiscală. Astfel cele două inspecŃii fiscale sunt două cauze de 
suspendare care se suprapun şi suspendă cursul prescripŃiei, în opinia pârâtei, chestiune care 
nu poate fi adevărată. Opinează că nu se poate ajunge la o astfel de consecinŃă juridică 
deoarece prin raportare la mijloacele de probă administrate în această pricină, respectiv 
proiectul de inspecŃie fiscală, unde se afirmă de organul de inspecŃie că data de începere a 
inspecŃiei fiscale este 2014, fiind evident că reclamanta s-a poziŃionat pe aspectul că pentru 
anul 2008 actele fiscale sunt prescrise. Precizează că din cauza acestor argumente aduse de 
reclamantă din raportul final de InspecŃie Fiscală a fost ştearsă orice menŃiune cu privire la 
data de debut a InspecŃiei Fiscale, anul 2014 şi a fost înlocuită cu inspecŃia veche care a fost 
suspendată fără a fi vreodată reluată în condiŃiile prevăzute de normele legale incidente. Din 
probele administrate în cauză, se poate constata că nu a fost vreodată reluată în condiŃiile 
codului de procedură fiscală vechi pentru a se putea discuta despre acea inspecŃie ca o cauză 
de suspendare, care dacă ar fi fost întemeiată nu s-ar mai fi putut invoca prescripŃia pentru 
anul 2008. MenŃionează că reclamanta susŃine că prescripŃia a intervenit în legătură cu 
obligaŃiile fiscale aferente anului 2008 prin raportare la acte emise de însăşi pârâta, aviz de  
inspecŃie fiscală, data de începere a inspecŃiei fiscale, raportul de inspecŃie fiscală unde este 
menŃionat în mod clar, că inspecŃia fiscală aferentă anului 2014 este cea care a produs acest 
act administrativ contestat în procedura de soluŃionare.  
 Arată că cererile de restituire şi procesele-verbale în legătură cu care s-a afirmat 
dreptul la restituirea accizei pentru perioada 2009-2011 s-au consolidat din punct de vedere 
juridic. Sunt propuse două teze juridice. Pe de o parte s-a afirmat că acestea sunt consecinŃa 
unor inspecŃii fiscale, raportându-se la însăşi metodologia de restituire. Afirmă că organele de 
inspecŃie erau cele care emiteau deciziile de restituire după ce înainte fuseseră învestite prin 
procesele-verbale care afirmau sau infirmau dreptul la restituire. În esenŃă s-a susŃinut că 
acolo este realizată inspecŃia fiscală şi s-ar fi aflat în prezenŃa unei redeschideri a unei 
perioade verificate. Pe de altă parte, prezumându-se că nu era necesară emiterea unei decizii 
de verificare, şi că acele decizii de restituire erau date sub rezerva unor verificări ulterioare, 
consideră că este „o bâlbă juridică a legiuitorului fiscal”. Organele fiscale au susŃinut că având 
în vedere că are loc doar o cercetare documentară şi se verifică doar ulterior informaŃiile 
descrise în cererile de restituire şi în actele pe care contribuabilul le depune, prin care se 
solicită un drept în regim de scutire indirectă, nu fac o inspecŃie fiscală dar îşi rezervă dreptul 
de a face o verificare. Arată că anularea intervenea la data de debut  a inspecŃiei fiscale ceea 
ce s-a şi întâmplat în acest caz. Prin actul final, decizia de impunere, soarta actelor fiscale 
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consolidate juridic prin necontestare trebuia decisă tot prin decizia de impunere. Prin decizia 
de impunere acestea trebuiau desfiinŃate în mod expres. Face trimitere la practica organelor 
fiscale sesizată şi în alte speŃe că această instituŃie atunci când face reverificări în materia 
impozitelor indirecte şi când emit decizii de impunere care înlătură acte anterioare cum sunt şi 
deciziile de restituire, menŃionează în mod expres prin deciziile noi, viitoare că actele 
anterioare sunt desfiinŃate de la data deciziei de impunere, fapt care însă lipseşte în acest caz. 
Aşadar, nu se poate deduce că aceste acte au fost desfiinŃate. Consideră că este o scăpare a 
organului fiscal care creează un viciu de nelegalitate deciziei de impunere care este pusă într-
o poziŃie de nelegalitate faŃă de actele anterioare a căror soartă nu a fost niciodată decisă. 
Acestea în esenŃă există, sunt consolidate juridic şi nu mai pot fi reformate în vreun fel 
deoarece prin decizia de impunere viitoare se impune o stare de contradictorialitate.  
 Cu privire la chestiunea de fond, respectiv dacă reclamanta avea sau nu dreptul la 
restituire, în regim direct sau indirect trebuie constate două lucruri cu adevărat relevante. 
Precizează că nicăieri în raportul de inspecŃie fiscală, în decizia de impunere sau în decizia de 
soluŃionarea contestaŃiei şi nici prin întâmpinare, pârâta ANAF, nu a afirmat vreodată şi nici 
nu a contestat că produsele finite ar fi fost ireversibil denaturate şi că alcoolul ar fi fost 
reversibil natural şi încorporat ca atare în produsele finite. Nu se face vreo afirmaŃie contrară 
din punctul acesta de vedere. Prin raportare la directiva europeană şi la scopul acesteia şi prin 
referire la cauze ale CJUE, cauza Euvretin, cauza Irlanda c. Comisie, într-o astfel de ipoteză 
în care directiva foloseşte „orice produse”, este clar în opinia sa că dreptul de restituire nu 
putea fi mutat, pentru că Directiva instituie care regulă scutirea şi doar ca excepŃie refuzul de 
a aplica scutirea. Din acest punct de vedere şi dacă s-ar găsi vreun text în legislaŃia naŃională 
care ar infirma dreptul la restituire sau la restituirea în regim direct în favoarea societăŃii, ar 
trebui înlăturat şi aplicate normele europene interpretată de CJUE în modul arătat în acŃiunea 
principală. Arată că în cadrul analizării de o manieră briliant de lucidă instanŃa, a preluat 
aspectele cu adevărat relevante din interpretarea dată de Curtea de JustiŃie a Uniunii 
Europene, a dispoziŃiilor Directivei.  
 În legătură cu calitatea normei juridice, specifică faptul că atunci când se constată un 
caracter deficitar al normei naŃionale acesta trebuie interpretat în beneficiul contribuabilului. 
Arată că principiul „ in dubio contra fiscum” nu a fost recunoscut expres în Codul de 
procedură fiscală al căror efecte au încetat la data de 31 Decembrie 2015, însă ele sunt 
recunoscute în Noul Cod de Procedură Fiscală. Arată că în cauza Serkov versus Ucraina a fost 
reŃinut acest principiu pentru prima dată fiind vorba de articolul 8 din protocolul 1 care se 
aplică deopotrivă persoanelor fizice şi persoanelor juridice, protecŃia dreptului de proprietate. 
În cauza menŃionată anterior s-a făcut referire că acest principiu, in dubio contra fiscum, 
există, fiind un principiu care trebuie preluat de instanŃele naŃionale şi aplicat atunci când 
aceste norme sunt suficient de ambigue şi neclare mai ales în materie fiscală. Normele din 
această materie ar trebui să fie suficient de clare încât să determine contribuabilul să aibă o 
conduită consecventă şi de respectare deplină a normei fiscale. Acest principiu poate fi aplicat 
şi în speŃa de faŃă, opinează reprezentantul reclamantei deoarece el a fost evocat.  
 Se face trimitere la Hotărârea de Guvern publicată de însuşi legiuitor care spune că 
norma este neclară iar chestiunile sunt suficient de ambigue astfel încât noŃiunea de „ 
industrie cosmetică şi alte industrii” ar trebui înlocuită noŃiunea de „produse cosmetice şi alte 
produse”. Astfel, subliniază că norma sub incidenŃa căreia intră această speŃă era neclară, iar 
această sintagmă, calitatea normei juridice a fost deseori invocată de Curtea CosntituŃională 
atunci când a exercitat controlul de constituŃionalitate pe tot felul de alte norme legale, spre 
exemplu art. 124 al. 1 Cod pr. Fiscală, fiind făcută afirmaŃia că este neconstituŃionale 
deoarece este ambiguu şi este în dezacord cu art. 3 alineatul  1 din ConstituŃie. Apreciază că 
aceeaşi situŃie se regăseşte şi în speŃa de faŃă şi nu se poate impune un anumit tip de 
comportament în condiŃiile în care însăşi norma care este propusă este suficient de neclară. 
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Consideră că reclamanta a avut un comportament consecvent în toată această perioadă în 
sensul de a îi fi recunoscut dreptul de scutire, direct şi indirect, având o expectaŃie legitimă că 
se află într-o ipoteză corectă şi că se încadrează în prevederile textului de lege.  
 Impunerile efectuate de organul fiscal nu respectă principiul proporŃionalităŃii, arătând 
că mai mult de jumătate din impuneri sunt accesorii. Face trimitere la întrebarea prejudicială, 
adresată de către Curtea de Apel Cluj către CJUE, în cauza Salomie şi Oltean chestiune care 
mutatis mutandis se poate aplica şi în această speŃă, respectiv chestiunea proporŃionalităŃii. 
Arată că cel mult, chiar şi în ipoteza de respingere în parte a acestei acŃiuni, aceste accesorii 
trebuie cenzurate şi calculate cel mult de la data când intervine scadenŃa titlului de creanŃă şi 
nu anterior pentru că nu s-ar respecta principiul proporŃionalităŃii.  
 Cu privire la excepŃia lipsei de interes invocată de pârâtă prin întâmpinare, arată că s-a 
invocat această excepŃie pe motiv că a fost atacată o sumă uitată pe traseu de organele de 
soluŃionare, în legătură cu care s-a făcut o cerere de îndreptare a erorii materiale, a fost emisă 
o decizie bis, şi a fost îndreptată o decizie de impunere. Aceste aspecte au fost arătate atât în 
răspunsul la întâmpinare cât şi prin cererea de restrângere a acŃiune astfel încât excepŃia ar 
trebui respinsă ca nefondată. 

În ce privesc cheltuielile de judecată, depune două facturi, în cuantum de 9722,50 lei 
şi un centralizator al cheltuielilor cerute cu specificaŃia că o factură este achitată iar pentru 
cealaltă factură data scadenŃei se va împlini pe data de 23 Februarie 2016. De asemenea 
precizează că în cadrul cheltuielilor de judecată este solicitat şi cuantumul taxei judiciare de 
timbru. 

Având cuvântul reprezentantul reclamantei, avocat C.B., arată că există aspecte de 
nelegalitate conŃinute atât de raportul de inspecŃie fiscală cât şi de decizia de impunere emise 
de către instituŃia pârâtă. Consideră că aspectele de nelegalitate sunt multiple şi pot fi 
împărŃite în două categorii principale, unele de natură procedurală şi altele privesc aspecte de 
fond.  

În prima categorie de nelegalităŃi din cadrul actelor administrative fiscale, menŃionează 
că se include depăşirea de către pârâtă a termenului de inspecŃie fiscală. Indiferent dacă se 
consideră că această inspecŃie a început din anul 2013 prin primul aviz de inspecŃie fiscală şi a 
continuat până în luna a douăsprezecea când a fost emis raportul de inspecŃie fiscală şi decizia 
de impunere, indiferent cum ar fi analizat acest aspect, termenul legal de şase luni este depăşit 
în mod consistent cu un număr variabil de luni. Arată că singura apărare invocată de pârâtă cu 
privire la această nelegalitate flagrantă, este că aceasta nu a cauzat vătămări, deoarece dacă ar 
fi cauza vătămări, din perspectiva pârâtei actul ar fi anulabil, în ciuda afirmaŃiei că doar 
nulităŃile exprese prevăzute de art. 47 din Codul Fiscal sunt sancŃionate cu nulitatea, poziŃia 
constantă a ANAF vizavi de orice încălcare a legislaŃiei fiscale. MenŃionează că dispoziŃiile 
Codului Fiscal se completează în mod firesc cu dispoziŃiile Codului de Procedură Civilă. 
Normele Codului de pr. Civ. în vigoare la emiterea actului, sancŃionează cu nulitatea, nulitatea 
condiŃionată de vătămare, încălcarea obligaŃiilor legale, cum este această obligaŃie de a 
respecta termenul maximal de cel mult şase luni, astfel cum este definit de textul legal 
încălcat. SusŃine că prejudiciul există deoarece fiecare lună în care inspecŃia fiscală a 
continuat peste termenul legal, a generat în sarcina societăŃii pe care o reprezintă obligaŃii 
fiscale accesorii: majorări, penalităŃi, dobânzi. Toate acestea sunt plătite, nu datorită culpei 
reclamantei, astfel cum sunt reglementate de legiuitor, pentru o eventuală întârziere a 
reclamantei privind plata anumitor obligaŃii legale ci pentru întârzierea instituŃiei pârâte în 
respectarea anumitor termene legale. Astfel că din acest punct de vedere prejudiciul este 
indiscutabil, este este cert şi există şi este lesne de decelat. Din punctul său de vedere s-ar 
impune şi sancŃiuni, fiind absolut firesc şi moral ca ANAF să fie sancŃionat pentru încălcarea 
flagrantă a prevederilor legale atât timp cât pârâta sancŃionează nu încălcări flagrante ci 
greşeli de interpretare, ca în speŃa de faŃă. 

www.JU
RI.r

o



Al doilea aspect de nelegalitate este legat de prescripŃia aferentă obligaŃiilor fiscale 
aferente anului 2008. Apreciază că trebuie analizat, în contextul probatoriu creionat şi existent 
la dosar, momentul în care a început inspecŃia fiscală. Consideră că trebuie analizat aspectul, 
primul aviz de inspecŃie fiscală, cel emis la finele actului 2012, amânat în baza cererii exprese 
făcute de societatea reclamantă până în ianuarie 2013 când a fost începută inspecŃia fiscală pe 
baza acelui aviz. InspecŃia fiscală a fos suspendată, trei luni mai târziu, în aprilie 2013 
conform prevederilor legale la iniŃiativa ANAF, în baza unei decizii emise în acest sens şi 
existenŃa celui de-al doilea aviz de la începutul anului 2014, tot un aviz de începere a 
inspecŃiei fiscale. Toate aceste scripte există la dosar şi le deŃine şi instituŃia pârâtă, fiind 
remarcabil faptul că ANAF nu a izbutit să facă dovedită afirmaŃia că cel de-al doilea aviz ar 
trebui recalificat ca o decizie de încetare a suspendării şi de continuare a primei inspecŃii. 
Acest argument nu are o bază legală. Astfel dacă sunt analizate cele două scripte se poate 
observa că acestea sunt identice fiind avize de inspecŃie fiscală. Temeiul juridic pe care se 
fundamentează este identic, fiind vorba de prevederile Codului Fiscal, aferente avizului de 
InspecŃie Fiscală. De asemenea drepturile oferite contribuabilului prin cele două avize şi 
acesta sunt identice, inclusiv dreptul de  a cere amânarea inspecŃiei fiscale, drept ce poate fi 
exercitat o singură dată şi care de altfel a fost exercitat în cadrul primei inspecŃii fiscale. În ce 
priveşte decizia de suspendare se poate observa că aceasta a fost dată în ce priveşte primul 
aviz conform prevederilor legale şi conform acestor prevederi legale ar fi trebui să fie reluată 
printr-un nou script precedat de un raport al organului care l-a emis, script ce trebuia să fie 
comunicat şi care ar fi trebuit să aibă un conŃinut specific şi nu conŃinutul unui nou aviz de 
inspecŃie fiscală. SusŃine că este vădit faptul că în speŃa de faŃă este vorba de emiterea a două 
avize de inspecŃie fiscală şi de derularea a două inspecŃii fiscale. Prima a fost începută şi apoi 
suspendată şi lăsată suspendată „sine die”, pentru că ea nu poate fi deschisă decât în forma 
procedurală în care aceasta a fost şi suspendată. Ce-a de-a doua inspecŃie fiscală este una de 
sine stătătoare care a continuat şi s-a finalizat. Opinează că, conŃinutul celui de-al doilea aviz 
nu are cum să fie recalificat în varianta pe care ANAF o propune pentru că o decizie de 
reluare a inspecŃiei fiscale este total diferită.  

Un alt aspect de nelegalitate, aflat la graniŃa dintre aspectele procedurale şi aspectele 
de fond, se referă antiteza dintre decizia de impunere aferentă raportului de inspecŃie fiscală 
din 2014 şi decizia de restituire a accizei aferentă perioadei 2009-2011. Astfel cum a reŃinut şi 
instanŃa care a suspendat executarea, intrând în autoritate de lucru judecat, deciziile de 
restituire accize aferente anilor 2009, 2010 şi 2011 sunt acte administrative, consolidate, de 
sine stătătoare şi care au intrat în circuitul civil producând efecte. Toate efectele juridice 
conŃinute de efectele acestor decizii respectiv restituirea sumelor sau produs. Astfel sunt acte 
administrative care au intrat în circuitul civil, au produs efecte şi care prin decizia de 
impunere pe care reclamanta a atacat-o sunt revocate; revocate nu expres cum ar fi trebuit ca 
organul să îşi asume ci în mod tacit pentru că ceea ce se dispune prin aceasta este anularea 
respectivelor decizii de restituire. Starea de fapt analizată şi pentru emiterea deciziilor de 
restituire accize şi starea de fapt analizată a prezentei inspecŃii fiscale în baza căreia a fost 
emisă decizia de impunere care este perfect identică, chiar dacă pârâta   s-a prevalat în decizia 
de restituire de o eventuală reverificare, nu a descoperit nimic nou. Nu există nici o situaŃie de 
fapt care să justifice o astfel de sumă. În acest sens există următoare situaŃie de logică, acea 
stare de fapt analizată cu trei ani înainte şi pe parcursul a trei ani, a generat în mod constant o 
anume apreciere, respectiv alcoolul etilic folosit pentru produse, poate fi scutit de accize, după 
care aceleaşi produse, aceeaşi stare de fapt în urma acestei inspecŃii fiscale, fără nici un 
argument nou care să ateste că au fost ascunse anumite aspecte generează o altă calificare. 
SusŃine că ne este vorba de nici o manevră culpabilă a reclamantei şi de nici o altă stare de 
fapt ci numai de o interpretare diferită pe parcursul unui interval lung de timp, din partea 
organului fiscal. În această situaŃie apreciază că raportul  de inspecŃie fiscală şi decizia de 
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impunere încalcă principiul certitudinii consacrat în jurisprudenŃa europeană sub numele de 
principiul securităŃii juridice deoarece pe o perioadă lungă de timp se face o interpretare 
diferită de către organul fiscal. Este inadmisibil în opinia sa, ca în urmă cu cinci ani aceleaşi 
produse să fie scutite de plata accizei iar după trecerea a cinci ani să se susŃină că aceleaşi 
produse nu îndeplinesc condiŃiile de a fi scutite. Mai mult pentru această interpretare 
contribuabilul este obligat la plata de accesorii fiscale cu caracter sancŃionator cum sunt 
dobânzile, penalităŃile şi majorările. Precizează că în această situaŃie, culpa reclamantei este 
inexistentă fiind plătite accizele anterior cererii de restituire, plata fiind făcută în termenul 
legal şi ceea ce s-a făcut a fost să se ceară organului fiscal restituirea pe baza situaŃie 
prezentate.  

Cu privire la aspectul legat de fond arată că un lucru este cert şi anume că legislaŃia 
internă este ambiguă. Această ambiguitate rezultă şi din punctele de vedere pe care le are 
ANAF care scoate din context pe parcurs faptul că produsele aparŃinând industriei cosmetice 
denaturate beneficiază de scutirea de accize şi trece uşor peste termene ca produse cosmetice 
şi industria cosmetică, consacrate din punct de vedere legislativ doar în anul 2015. Astfel doar 
din 2015 doar produsele cosmetice sunt cel scutite de la plata accizei şi per a contrario, până 
la acel moment erau şi alte produse scutite de la plata accizei, nu doar produsele cosmetice. 
Din aceste considerente se poate trage concluzia că industria cosmetică este noŃiunea mult mai 
mare în care inclusiv produsele care au fost refuzate de la plata accizei fac parte pentru că sunt 
produse ale industriei cosmetice într-o accepŃiune logică. Interpretarea organelor fiscale 
adaugă o condiŃie nouă legislaŃiei europene care face ca aceasta să fie lipsită de conŃinut. 
MenŃionează că în mod briliant Curtea de Apel a remarcat în cadrul cererii de suspendare 
contradicŃia dintre reglementarea dată de ANAF şi directiva europeană nr. 92 în art. 27 care 
stabileşte foarte clar situaŃiile în care se aplică obligatoriu scutirea de accize şi situaŃiile în 
care este lăsată la aprecierea statului naŃional aplicarea scutirii. Apreciază că sunt două 
condiŃii, respectiv, produsul să fie denaturat în mod corespunzător şi să fie folosit pentru 
produse care nu este destinat consumului uman. Ambele cerinŃe sunt întrunite consideră 
apărătorul reclamantei, aspect recunoscut de altfel. Opinează că în această situaŃie, norma 
europeană care trebuie să prevaleze asupra dreptului naŃional în situaŃia în care ele se află în 
contradicŃie, trebuie aplicată. Astfel sunt îndeplinite cele două condiŃii fiind denaturate 
produsele pentru care s-a refuzat scutirea conform unui procedeu agreat de legislaŃia naŃională 
şi a fost folosit pentru unele produse care nu sunt destinate consumului uman. Chiar dacă s-ar 
merge pe o altă interpretare, consideră că a fost îndeplinită şi cerinŃa ca acest produs să fie 
rezultatul unei activităŃi desfăşurate de industria cosmetică, respectiv ca aceste produse să fie 
produse cosmetice. Regula ce operează în această cauză, in dubio contra fiscum ar fi trebuit să 
oblige organul fiscal ca într-o situaŃie de clară incertitudine să accepte cererea de deducere. 

Reprezentantul reclamantei avocat, C.B., în concluzie solicită admiterea cererii de 
chemare în judecată arătând că, cheltuielile de judecată vor fi cerute pe cale separată. 

Avocat M.N., mai precizează că în ceea ce priveşte cerere în probaŃiune, a fost depusă 
o ordonanŃă de casare, arătând că la un moment dat organele fiscale au introdus o secŃiune în 
rapoartele de inspecŃie fiscală, acuzând societatea reclamantă de evaziune sau acuzând cumva 
că s-a produs o evaziune prin utilizarea alcoolului etilic denaturat. Astfel ordonanŃa este de 
casare, constatând inexistenŃa faptei, astfel cu atât mai mult devin aplicabile statuările CJUE 
şi a ÎCCJ care spun că atât timp cât nu sunt fraude, abuzuri sau încălcări ale legislaŃiei în 
materia dreptului penal atunci scutirea este în regulă şi trebuie aplicată. De asemenea solicită 
să se constate intervenită suspendarea de drept faŃă de dispoziŃiile art. 15 al. 4 din Legea 
554/2004 care prevede că în ipoteza în care a fost admisă o cerere de suspendare anterior şi 
dacă eventual, se va admite acŃiunea pe fond, atunci suspendarea se prelungeşte de drept. 
Arată că face această afirmaŃie pentru prudenŃă deoarece organele fiscale se comportă 
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aleatoriu, iar societatea reclamantă, lipsită fiind de protecŃia provizorie dată de instanŃă în 
februarie 2015 ar fi executată silit.  

Curtea, în temeiul art. 394 C. proc. Civ. având în vedere actele existente la dosar  şi 
poziŃia procesuală a părŃii prezente declară închise dezbaterile judiciare şi reŃine cauza în 
pronunŃare. 
 

CURTEA 
 

  Reclamanta SC F. SA a formulat acŃiune în anulare în contradictoriu cu pârâtele 
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală prin DirecŃia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili şi DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili solicitând anularea 
deciziei 223 din 15 iulie 2015 privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de reclamantă în ceea 
ce priveşte pct.1 referitor la suma de 544.317,58 lei (penalitate fiscală pe care organele de 
soluŃionare au omis s-o anuleze calculată pentru accizele anului 2007, anulate pe 
considerentul prescripŃiei şi în totalitate în ceea ce priveşte pct.2 referitor la suma de 
57.283.820 lei aferentă anilor 2008-2011, anularea parŃială a deciziei de impunere FMC 1661 
din 15.12.2014 emisă de DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – 
activitate de inspecŃie fiscală şi a raportului de inspecŃie fiscală nr. FMC 376 din 15.12.2014 
pentru suma totală de 57.283.820 lei din care suma de 544.317,58 lei penalitate fiscală 
calculată pentru accizele pretins datorate pentru anul 2007 ,iar suma de 56.739.502,42 lei 
reprezentând accize stabilite la plată pentru perioada anilor 2008-2011 şi accesorii fiscale 
calculate conform RIF, cu cheltuieli de judecată. 
 Ulterior, societatea F. SA şi-a restrâns cererea principală în sensul că a solicitat 
anularea actelor administrative fiscale decizia 223 din 15 iulie 2015  şi decizia 223 bis din 
24.09.2015 pentru suma de 56.739.502,42 lei.  Reclamanta arată că inspecŃia fiscală 
desfăşurată în perioada 11-03.2014 – 24.11.2014 a depăşit termenul legal de 6 luni încălcând 
art.104 alin.2 C.pr.fiscală, proiectul raportului de inspecŃie fiscală pus la dispoziŃia societăŃii 
în vederea discuŃiei finale face referire la avizul F-MC 17 din 11.03.2014. Reclamanta arată 
că raportul de inspecŃie fiscală F-MC 376 din 15.12.2014 face referire la avizul de inspecŃie 
fiscală R-BH 4 din 23.11.2012 emis de o altă instituŃie şi care marca o altă inspecŃie fiscală 
suspendată în data de 25.04.2013, iar ulterior societăŃii nefiindu-i comunicată o adresă de 
reluare a inspecŃiei fiscale. 
 În anexele raportului de inspecŃie fiscală sunt prezentate ordinul de serviciu F-MC 268 
din 11.03.2014 şi avizul de inspecŃie fiscală R-BH 4 din 23.11.2012 fără a fi anexat avizul F-
MC 17 din 11.03.2014. Aceste aspecte au relevanŃă deoarece se încalcă nepermis perioada 
generală de inspecŃie fiscală de 5 ani şi pentru anul 2008. 
 Din constatările echipei de inspecŃie fiscală, aşa cum sunt prezentate în Decizia de 
impunere şi Raportul de inspecŃie fiscală sus-menŃionate, se reŃin următoarele: 
 InspecŃia fiscală a constat că alcoolul etilic denaturat, achiziŃionat de SC F. SA în 
perioada 01/01/2007-31/12/2011, a fost denaturat de furnizori cu 1,2 propandiol, substanŃă 
admisă pentru denaturarea alcoolului etilic utilizat în industria cosmetică, în conformitate cu 
prevederile art. 200 din Codul fiscal coroborat cu pct. 22 alin. (3) lit. a) din Normele 
Metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv art. 20658 din Codul fiscal coroborat cu 
pct. 111 alin. (3) lit. a), începând cu 01.04.2010. Alcoolul etilic astfel denaturat a fost utilizat 
atât la fabricarea de produse cosmetice, cât şi la fabricarea de produse de curăŃenie şi 
odorizante pentru încăperi. 
 În perioada 01.01.2007 - 31.12.2008, Societatea a achiziŃionat alcool etilic denaturat în 
regim de scutire directă de la plata accizelor, în baza autorizaŃiilor de utilizator final nr. 
1/17.01.2007, nr. ROI7/05.09.2007, nr. RO12/01/23.01.2008 şi nr. R012/08/29.05.2008, 
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emise de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Cluj şi DirecŃia JudeŃeană de Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Cluj. 
 În anii 2009-2011, pentru alcoolul etilic denaturat achiziŃionat, F. SA a beneficiat de 
regimul de scutire indirectă de la plata accizelor, în baza prevederilor pct. 22, alin (33) din 
normele metodologice de aplicare a art. 200 din Codul fiscal, în vigoare în perioada ianuarie 
2009 - martie 2010, respectiv a prevederilor pct. 111, alin (37) din Normele metodologice de 
aplicare a art. 20658 din Codul fiscal, în vigoare din 01 aprilie 2010. 
 Prin Adresa nr. 1200945/29.05.2014 şi Adresa nr. 1336589/15.11.2014 s-a solicitat un 
punct de vedere de la direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice, 
respectiv dacă pentru perioada 2007-2011, F. SA poate beneficia de scutire de la plată a 
accizelor pentru alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol care a fost utilizat pentru 
fabricarea produselor de curăŃenie, respectiv a odorizantelor pentru încăperi. 
 Prin Adresa nr. 669578/14.10.2014 şi Adresa nr. 672338/15.12.2014, DirecŃia generală 
de legislaŃie Cod Fiscal şi reglementări vamale precizează că formularea "industrie cosmetică" 
nu face referire la o activitate clasificată statistic printr-un cod CAEN, cu menŃiunea că atunci 
când s-a dorit acest lucru, în legislaŃia din domeniul accizelor a fost clar precizată încadrarea 
în nomenclatura CAEN a respectivei activităŃi (de ex.: alin. (34) şi (35) de la pct. 82 din 
Normele metodologice). 
  Potrivit prevederilor Ordinului nr. 605/2008, produsele pentru curăŃenie nu sunt 
considerate produse cosmetice, atât produsele cosmetice cât şi produsele de curăŃenie şi 
odorizantele pentru încăperi fiind prezentate ca făcând parte din categoria produselor 
industriei chimice. Totodată, direcŃia de specialitate apreciază că alcoolul etilic denaturat cu 
1,2 propandiol intră sub incidenŃa prevederilor art. 200 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul 
fiscal în vigoare până la 01.04.2010, respectiv art. 20658 alin (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul 
fiscal valabil după această perioadă şi a normelor metodologice aferente, numai în ceea ce 
priveşte utilizarea sa la fabricarea produselor cosmetice, nu şi în ceea ce priveşte fabricarea 
produselor de curăŃenie şi a odorizantelor pentru încăperi. 
 Ca atare, organele fiscale au reŃinut că F. SA nu ar beneficia de scutire de la plata 
accizelor aferente alcoolului etilic denaturat cu 1,2 propandiol utilizat la fabricarea produselor 
de curăŃenie şi odorizantelor pentru încăperi, accizele devenind exigibile în conformitate cu 
prevederile art. 200 alin (1) lit b) şi alin (2) şi art 192 alin (5) din Codul fiscal în vigoare până 
la 01.04.2010, precum şi potrivit art. 206A58 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi 206A7 alin. (7) din 
Codul fiscal după această dată, a pct. 22 alin (3) lit a) şi respectiv a pct 111 alin (3) din 
normele metodologice de aplicare a art 200 respectiv a art. 206A58 din Codul fiscal, 
coroborat cu prevederile art. 2, alin. (1) lit. a) şi Anexa nr. 1 din Legea 178/2000 privind 
produsele cosmetice 
 De asemenea, argumentul principal al echipei de inspecŃie fiscală are în vedere 
interpretarea comunicată de DirecŃia Generală de LegislaŃie Cod fiscal şi reglementări vamale 
sub semnătura d-nei M.V. în calitate de director general adjunct, prin care se susŃine că: 
„alcoolul denaturat cu 1,2 propandiol intră sub incidenŃa prevederilor art. 200, alin. (1) lit. b) 
şi alin. (2) din Codul Fiscal în vigoare până la 01.04.2010, respectiv art. 20658 alin (1), lit. b) 
şi alin (2) din Codul fiscal valabil după această dată, şi a normelor metodologice aferente, 
numai în ceea ce priveşte utilizarea sa la fabricarea de produse cosmetice, nu şi în ceea ce 
priveşte fabricarea produselor de curăŃenie", precum şi revenirea aceleiaşi DirecŃii Generale 
de LegislaŃie Cod fiscal şi reglementări vamale din data de 15.12.2014 care precizează: 
"Astfel, având în vedere că produsul "odorizant pentru încăperi" nu este un produs cosmetic, 
apreciază că pentru alcoolul denaturat cu 1,2 propandiol care a fost utilizat la fabricarea 
acestuia operatorul economic nu beneficiază de scutirea prevăzută la art. 200, alin. (1), litera 
b) şi alin. (2) din Codul Fiscal în vigoare până la 1.04.2010, respectiv la art. 206A58 , alin. 
(1), litera b) si alin. (2) din Codul Fiscal valabil după această dată". 
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  În ceea ce priveşte depăşirea perioadei maxime a inspecŃiei fiscale se arată că: 
depăşirea perioadei generale de prescripŃie fiscală (de 5 ani) şi pentru anul 2008, prin 
raportare la data de debut a inspecŃiei fiscale din 11.03.2014; dreptul organelor fiscale de a 
stabili obligaŃii de plată pentru anul 2007 a fost exercitat în afara termenului de prescripŃie 
(aspect constatat prin Decizia de SoluŃionare);  dreptul organelor fiscale de a stabili 
obligaŃii de plată pentru anul 2008 a fost exercitat în afara termenului de prescripŃie, având în 
vedere faptul că inspecŃia din anul 2014 a debutat în data de 11.03.2014. Astfel, un eventual 
efect suspensiv provocat de inspecŃia fiscală din 2014 în planul prescripŃiei fiscale s-a plasat 
după împlinirea termenului de prescripŃie de 5 ani (calculaŃi începând cu 01.01.2009); 
  Se susŃine că încălcarea principiului unicităŃii inspecŃiei fiscale, prin faptul că prin 
mijlocirea inspecŃiei fiscale din anul 2014 şi prin actele contestate, se anihilează nelegal acte 
administrative anterior emise de organe al pârâtei (în perioada 2009 - 2011), ce afirmau 
dreptul SocietăŃii la scutire în regim indirect. 
 De asemenea, reclamanta arată că indiferent dacă în speŃă se impunea sau nu emiterea 
unei decizii de reverificare (aspect ce va fi tranşat de către instanŃa de judecată), actele 
administrative fiscale emise în perioada 2009 - 2011 nu puteau fi date decât sub rezerva 
verificării ulterioare (altfel, orice verificare ulterioară ar fi nulă). Continuând raŃionamentul, 
anularea rezervei verificării ulterioare a intervenit odată cu începerea inspecŃiei fiscale din 
2014 (art. 90 alin. 3 C. proc. fiscală), însă, datorită faptului că, prin Decizia de Impunere, 
acele acte nu au fost desfiinŃate/modificate conform art. 90 alin. 2 C. proc. fiscală, atunci, 
eficacitatea lor juridică a fost conservată şi consolidată, în plan juridic aceasta determinând 
ineficacitatea Deciziei de Impunere; încălcarea dreptului uniunii şi supremaŃiei acestuia. 
   Organele de soluŃionare au omis să anuleze actele contestate şi pentru suma de 
544.317,58 lei, reprezentând penalitate fiscală calculată pentru accizele anului 2007, accize 
anulate pe considerentul prescripŃiei pentru anul 2007, conform pct. 1 din Decizia de 
SoluŃionare nr. 223/15.07.2015 
  Prin Decizia de soluŃionare, organul de soluŃionare a admis în parte contestaŃia fiscală 
prealabilă formulată de Societate şi a decis anularea parŃială a Deciziei de Impunere şi a 
Raportului de InspecŃie Fiscală pentru obligaŃiile fiscale aferente anului 2007, stabilite în 
suma de "9.660.402 lei, din care: accize pentru alcool etilic în sumă de 3.628.784 lei şi 
dobânzi/majorări de întârziere aferente accizelor pentru alcool etilic în sumă de 6.031.618 
lei." 
  În acest sens, organele de soluŃionare au reŃinut că "pentru perioada cuprinsă între 
01.01.2007 - 31.12.2007 argumentele contestatoarei sunt întemeiate privind prescripŃia 
dreptului organelor de inspecŃie fiscală de a stabili obligaŃii suplimentare reprezentând accize 
pentru alcool etilic". 
  În procedura de soluŃionare a contestaŃiei, la solicitarea organului de soluŃionare, 
DGAMC a precizat cuantumul obligaŃiei fiscale principale pentru 2007 şi a accesoriilor 
aferente prin adresa de răspuns nr. 741/26.02.2015, potrivit căreia: 
  "Cuantumul accizelor stabilite suplimentar de plată pentru anul 2007 este de 3.628.784 
lei, iar accesoriile aferente sunt în sumă de 6.031.618 lei". 
  Or, în speŃă, astfel cum se poate determina raportat la datele expuse de organele fiscale 
în anexele la Raportul de inspecŃie fiscală nr. F-MC 376/15.12.2014, suma de 6.031.618 lei 
include numai majorările aferente obligaŃiei fiscale principale reprezentând accize pentru anul 
2007, nu şi penalităŃile aferente, în sumă de 544.317,58 lei. 
  Ca atare, rezultă cu uşurinŃă faptul că organul de soluŃionare nu a avut în vedere 
cuantumul total al accesoriilor (majorări şi penalităŃi) aferente accizelor pentru alcoolul etilic 
pentru anul 2007, ci exclusiv cuantumul majorărilor de întârziere aferente obligaŃiei fiscale 
principale pentru 2007. Astfel, deşi în răspunsul trimis de DGAMC către organele de 
soluŃionare se precizează faptul că "accesoriile aferente sunt în sumă de 6.031.618 lei, 
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apreciază că pârâta a omis includerea în cuantumul accesoriilor a sumei de 544.317,58 lei, 
reprezentând penalităŃi de întârziere aferente accizelor pentru anul 2007. 

În acest context, face precizarea faptului că a formulat inclusiv o cerere de îndreptare a 
erorii materiale din Decizia de SoluŃionare, cerere înregistrată sub nr. 52171/03.09.2015. Cu 
toate acestea, înŃelege să conteste acest aspect şi pe calea prezentei acŃiuni în anulare pentru a 
conserva dreptul subscrisei de contestare a deciziei de soluŃionare în ipoteza respingerii cererii 
de îndreptare, aceasta la data prezentei nefiind încă soluŃionată. 
    Reclamanta arată că inspecŃia fiscală a depăşit perioada maximă admisă în cazul 
marilor contribuabili, conform art. 104 din Codul de Procedură Fiscală 
 Potrivit prevederilor art. 104 din Codul de Procedură Fiscală, durata inspecŃiei fiscale 
în cazul marilor contribuabili nu poate fi mai mare de 6 luni. în cauză, aşa cum se reŃine în 
Raportul de InspecŃie Fiscală final, inspecŃia fiscală s-a desfăşurat în perioada 15.01.2013-
14.11.2014, având aşadar o durata de peste 22 luni. 
  Mai departe, în cuprinsul aceluiaşi raport se precizează că inspecŃia fiscală începută 
prin Avizul de inspecŃie fiscală nr. R-BH 4/23.11.2012 a fost suspendată începând cu data de 
25.04.2013 până la 11.03.2014 (conform celor redate în RIF). 
  Însă, raŃionamentul pe care încearcă să îl inducă pârâta, în sensul în care nu a existat 
decât o inspecŃie fiscală suspendată şi apoi reluată, nu poate fi primit câtă vreme SocietăŃii nu 
i s-a comunicat nicio decizie de reluare a inspecŃiei fiscale, în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură fiscală, care să marcheze încetarea suspendării şi reluarea inspecŃiei 
începute în baza Avizului de inspecŃie fiscală nr. R-BH 4/23.11.2012 (în acest sens, facem 
trimitere la prevederile art. 104 alin. (4) şi (5) C. proc. fiscală coroborat cu art. 5 OPANAF nr. 
14/2010, respectiv art. 8 alin. (2) OPANAF nr. 467/2013 - în vigoare de la 08.05.2013). Mai 
mult, la data de 11.03.2014,  SocietăŃii i s-a comunicat Avizul de inspecŃie fiscală nr. F-MC 
17/11.03.2014 (deci, un nou aviz de inspecŃie fiscală, care marchează o nouă inspecŃie fiscală) 
prin care i s-a pus în vedere că "începând cu data de 11.03.2014 veŃi face obiectul unei 
inspecŃii fiscale, având ca obiective: Verificarea ansamblului declaraŃiilor fiscale şi/sau 
operaŃiunilor relevante pentru inspecŃia fiscala pentru: Accize alcool etilic în perioada 
01/01/2007 - 31/12/2011." 
 În vederea desfăşurării acestei inspecŃii fiscale (în baza Avizului nr. F-MC 
17/11.03.2014) a fost emis Ordinul de Serviciu nr. F-MC 268/11.03.2014 (menŃionat în RIF şi 
anexat la acesta) inspecŃia fiscală fiind înscrisă în Registrul Unic de Control la poziŃia 178, în 
data de 11.03.2014!!! (depunem alăturat un extras din Registrul Unic de Control al SocietăŃii). 
 Raportat la Avizul de inspecŃie fiscală cu nr. F-MC 17 din 11.03.2014 şi făcând 
aplicarea prevederilor art. 105 alin. (7) teza finală C. proc. fiscală (potrivit căruia "începerea 
inspecŃiei fiscale trebuie consemnată în registrul unic de controf), reiese că Societatea a făcut 
obiectul inspecŃiei fiscale începând cu data de 11.03.2014. Această inspecŃie fiscală, ce s-a 
desfăşurat în perioada 11.03.2014 - 24.11.2014 (aproximativ 8 luni), a încălcat prevederile art. 
104 alin. (2) din Codul de Procedură Fiscală conform căruia, în cazul marilor contribuabili, 
durata inspecŃiei fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni. 
 Pe de altă parte, chiar dacă s-ar lua în calcul momentul de începere a inspecŃiei fiscale 
aşa cum a fost indicat de organele de control în RIF (15.01.2013 - raportat la Avizul nr. R-BH 
4/23.11.2012), precum şi faptul că inspecŃia fiscală a fost suspendată începând cu data de 
25.04.2013 până la 11.03.2014, se ajunge la aceeaşi concluzie, aceea că durata inspecŃiei 
fiscale, de aproximativ 11 luni, a depăşit durata inspecŃiei fiscale în cazul marilor 
contribuabili. 
 Prin urmare, având în vedere cele expuse mai sus, este clar că organele fiscale au 
încălcat prevederile exprese, imperative, ale art. 104 alin. (2) C. proc. fiscală, depăşind în mod 
nejustificat termenul maxim prevăzut de lege pentru desfăşurarea inspecŃiilor fiscale în cazul 
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marilor contribuabili, termen care este limitat la 6 luni şi care începe să curgă de la data 
consemnată în Registrul Unic de Control, potrivit art. 105 alin. (7) teza finală C. proc. fiscală. 
 Sub acest aspect, instanŃa de judecată sesizată cu cererea de suspendare a executării 
actelor administrative contestate în prezenta cauză a reŃinut următoarele: "chiar dacă art. 104 
nu instituie o sancŃiune pentru depăşirea termenului maxim de efectuare a inspecŃiei fiscale, 
Curtea apreciază că nu poate fi exclusă sancŃiunea nulităŃii prevăzută de art. 47 Cod procedură 
fiscală dacă se demonstrează de către reclamantă, în procesul de fond, o vătămare încercată ce 
nu se poate înlătura decât prin anularea raportului de inspecŃie fiscală şi a deciziei de 
impunere. 

Prin urmare, este vorba de o nulitate condiŃionată de o vătămare prin raportare şi la 
dispoziŃiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă de la 1865 [în vigoare la data începerii 
inspecŃiei, cu menŃiunea că în Noul Cod de procedură civilă articolul corespondent este 175 
alin. (1)], aplicabile potrivit normei de trimitere încorporată în art. 2 alin. (3) din Codul de 
procedură fiscală." (SentinŃa Civilă nr. 73/02.02.2015 pronunŃată de Curtea de Apel Cluj în 
dosarul nr. 16/33/2015, având ca obiect cererea subscrisei de suspendare a executării Deciziei 
de Impunere, sentinŃă pe care o ataşăm în probaŃiune). 
 Raportat la cele de mai sus, apreciază ca evidentă vătămarea provocată prin actele de 
impunere atacate, teza succintă fiind aceea că dacă inspecŃia s-ar fi finalizat în termenul legal 
(de maxim 6 luni), iar concluziile organului fiscal (ce nu pot fi anticipate) ar fi fost în sensul 
impunerii, valoarea accesoriilor ar fi fost mai mică. 
  FaŃă de circumstanŃele concrete ale speŃei, apreciază că depăşirea nejustificată de către 
organul de inspecŃie a perioadei maxime a inspecŃiei fiscale (recunoscută expres) ar trebui să 
determine instanŃa să anuleze actele contestate, efectul vătămător neputând fi altfel înlăturat. 
 ObligaŃiile fiscale accesorii reprezintă, în esenŃă, sancŃiuni prevăzute de lege pentru 
neachitarea la timp a obligaŃiilor fiscale, scopul acestora fiind de a acoperi prejudiciul cauzat 
prin neplata la scadenŃă a obligaŃiilor şi de a sancŃiona conduita culpabilă a contribuabililor. 
Or, nu se poate vorbi despre o conduită culpabilă a subscrisei reclamante constând în 
întârzierea plăŃii debitului principal pe perioada cuprinsă între momentul împlinirii termenului 
maximal de 6 luni si întocmirea efectivă a deciziei de impunere. Mai precis, încălcarea 
normelor de procedura fiscală de către organele fiscale a avut în cazul de faŃă efectul direct al 
aplicării unor sancŃiuni pecuniare în cuantum mai ridicat subscrisei, contrar exigenŃelor bunei-
credinŃe. Pe cale de consecinŃă, chiar dacă organele fiscale sunt cele care în mod voit 
nesocotesc legea, contribuabilul este cel care suportă consecinŃele - Societatea este prezumată 
a fi în culpă, lunile respective fiind contabilizate ca perioadă de întârziere în îndeplinirea 
obligaŃiilor de plată. 
 Pe de altă parte, organul de soluŃionare, prevalându-se de faptul că „[...] termenul în 
care poate fi efectuată inspecŃia fiscală este un termen de recomandare şi nu unul sancŃionator 
[...], astfel că depăşirea acestuia nu atrage decăderea dreptului organelor de inspecŃie fiscală 
de a finaliza inspecŃia fiscală.[...]', îşi "rezervă" nelegal dreptul de a inspecta o perioadă mai 
îndepărtată în timp faŃă de momentul defipt de lege pentru finalizarea efectivă a inspecŃiei. Or, 
sub „protecŃia" unei astfel de interpretări convenabile a legii şi prevalându-se de inspecŃia 
începută în 2013, ignorând inspecŃia din 2014, organul de soluŃionare evită nelegal „intrarea 
in conflict" cu dispoziŃiile legale ce suprimă prin prescripŃie dreptul de a stabili obligaŃii 
fiscale pentru anul 2008. 
  În ceea ce priveşte susŃinerile pârâtei privind neincidenŃa sancŃiunii nulităŃii datorită 
îndeplinirii condiŃiilor formale prevăzute de art. 46 C. pr. fisc, le considerăm vădit 
neîntemeiate. în viziunea organelor fiscale, singura categorie de nulităŃi care poate afecta 
valabilitatea unui act administrativ fiscal este cea a nulităŃilor exprese. în atare condiŃii, orice 
încălcare a normelor de drept fiscal în afara nesocotirii condiŃiilor de formă enumerate la art. 
46 ar urma să fie nesancŃionabilă, din moment ce, în viziunea oraganului de soluŃionare, doar 
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încălcarea prevederilor art. 46 poate atrage anularea actului. Contrar acestei teorii, nelegala 
întocmire a actelor administrativ fiscale deschide posibilitatea anulării acestora, independent 
de menŃionarea expresă a sancŃiunii nulităŃii în cuprinsul normei încălcate. Potrivit doctrinei, 
anularea actelor administrative este operaŃiunea juridică prin intermediul căreia un organ 
competent desfiinŃează, cu efecte pentru trecut, un act juridic care încalcă anumite condiŃii de 
fond sau de formă care condiŃionează validitatea lui. Prevederile art. 205 alin. (1) şi (2) 
C.proc.fiscală coroborate cu art. 216 alin. (2) şi art. 218 alin. (2) C. proc. fiscala instituie 
sancŃiunea anulării actului administrativ fiscal întocmit în condiŃii de nelegalitate. Totodată, 
art. 8 din Legea 554/2004 reglementează dreptul persoanei vătămate într-un drept sau interes 
legitim de a solicita anularea actului administrativ, fără a limita acest drept la anumite 
încălcări ale legii. 
 Cu toate acestea, apreciază că în speŃă, suntem în prezenŃa unui nulităŃi necondiŃionate, 
consecinŃă a decăderii prevăzută de dispoziŃiile art. 103 v. C. proc. civilă aplicabil [respectiv 
dispoziŃiile art. 185 alin. (1) n. C. proc. civilă]. În esenŃă, instanŃa de fond, interpretând textul 
art. 104 alin. (2) C. proc. fiscală, va constata că termenul de 6 luni este unul imperativ, în 
interiorul căruia trebuia finalizată inspecŃia fiscală. Prin urmare, având în vedere 
circumstanŃele concrete ale pricinii, actele contestate sunt emise tardiv, dreptul organului 
fiscal de a efectua inspecŃia fiscală fiind anihilat ca efect al decăderii.  
 Sub acest aspect, apreciază că este nejustificată susŃinerea organului de soluŃionare a 
ContestaŃiei în sensul în care termenul de 6 luni ar fi unul de recomandare, câtă vreme 
legiuitorul a optat pentru utilizarea unei formule imperative în redactarea textului de lege şi 
anume, „[...] durata inspecŃiei nu poate fi mai mare de 6 luni". RaŃiunea instituirii unui astfel 
de termen îşi găseşte fundamentul în necesitatea consolidării situaŃiei fiscale a unui mare 
contribuabil. Astfel, se dă eficienŃă principiului securităŃii raporturilor juridice fiscale prin 
menŃinerea unui echilibru între scopul urmărit, respectiv protejarea dreptului regalian de 
colectare taxe şi impozite şi mijloacele utilizate, respectiv emiterea unui titlu de creanŃă fără 
intervenŃia instanŃei, însă cu respectarea unui termen de decădere de 6 luni, previzibil şi 
accesibil ambelor părŃi ale raportului juridic fiscal. 
  Totodată, nu poate fi primită nici justificarea organului de soluŃionare în sensul în care 
durata maximă a inspecŃiei fiscale a fost depăşită din cauza faptului că organele din cadrul 
DGAMC au solicitat clarificări de la DirecŃia Generală LegislaŃie Cod de Procedură Fiscală, 
Reglementări Nefiscale şi Contabile, la care s-a primit răspuns după o perioadă mai mare de 6 
luni. În acest sens, prevederile Codului de procedură fiscală stabilesc că, în astfel de situaŃii, 
organele de control pot suspenda inspecŃia, urmând a o relua după momentul primirii 
informaŃiilor sau documentelor de la alte instituŃii ori terŃi [art. 104 alin. (5) C. proc. fiscală 
coroborat cu art. 2 lit. k) şi art. 5 lit. k) pct. 1 OPANAF nr. 467/2013]. În concret, organele 
fiscale au ales să nu facă aplicarea nici a prevederilor legale menŃionate anterior, prevederi 
incidente în cauză raportat la împrejurările concrete ale speŃei. 
  Consideră că organele fiscale nu au respectat prevederile legale privind termenul de 
prescripŃie a dreptului de stabilire a creanŃelor fiscale şi în deliberare au încălcat dreptul la 
apărare al societăŃii conform art. 109 alin. 2 C. proc. fiscală, prin refuzul analizării prescripŃiei 
invocate prin punctul de vedere depus conform art. 107 alin. 2 C. proc. fiscală 
     În cauză, inspecŃia fiscală a început la data de 11.03.2014, în baza Avizului de 
inspecŃie fiscală nr. F-MC 17/11.03.2014 (astfel cum am arătat mai sus), începerea inspecŃiei 
fiscale la acea dată fiind consemnată în mod corespunzător în Registrul Unic de Control al 
societăŃii, la poziŃia cu nr. 178, iar perioada supusă inspecŃiei fiscale în vederea verificării 
accizelor pentru alcool etilic este 01.01.2007 - 31.12.2014. în acest context, conform regulilor 
prevăzute la art. 98 C. proc. fiscală1 coroborate cu prevederile art. 91 C. proc. fiscală2, 
dreptul de stabilire a creanŃelor fiscale (constând în accize aferente anului 2008) era prescris 
la data debutului inspecŃiei fiscale, fiind exclusă posibilitatea juridică ca perioada 01.01.2008 
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- 31.12.2008 să mai poată face subiectul unei inspecŃii fiscale, raportat la circumstanŃele 
speŃei. 
  Momentul la care a început inspecŃia fiscală trebuie raportat la Avizul de inspecŃie 
fiscală nr. F-MC 17/11.03.2014 şi nu la Avizul nr. R-BH 4/23.11.2012 (astfel cum, în mod 
convenabil, a reŃinut organul de soluŃionare, ignorând cu rea-credinŃă existenŃa Avizului nr. F-
MC 17/11.03.2014, în baza căruia s-a emis, de altfel, Ordinul de seviciu nr. F-MC 
268/11.03.2014, act menŃionat în RIF), concluzie care se desprinde din: documentele anexate 
prezentei; din formularea Avizului de inspecŃie fiscală din 2014  
  Din comportamentul organelor de inspecŃie fiscală care au înscris Avizul 
sus¬menŃionat şi Ordinul de Serviciu emis în baza lui (OSF-MC 268/11.03.2014) ca poziŃie 
distinctă în Registrul Unic de Control (poziŃia 178). 
    Este, deci, evident consideră reclamanta că ne aflăm în prezenŃa unei noi inspecŃii 
fiscale, avizată corespunzător şi înscrisă, în conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare, 
ca poziŃie nouă în Registrul Unic de Control. 
  Mai mult, apreciată că organul de soluŃionare a omis cu rea-credinŃă să analizeze o 
parte din documentele aferente cauzei (în special, Avizul de inspecŃie fiscală nr. F-MC 
17/11.03.2014), documente care atestă faptul că, în speŃă, organele de control au demarat 
două inspecŃii fiscale, dintre care prima (începută în temeiul Avizului nr. R-BH 4/23.11.2012 
- înscris în Registrul unic de control la poziŃia 162 din 15.01.2013) a fost suspendată fără a 
mai fi reluată, iar a doua inspecŃie (începută în temeiul Avizului nr. F-MC 17/11.03.2014 
înscris în Registrul unic de control la poziŃia 178 din 11.03.2014) este cea finalizată prin 
emiterea Deciziei de Impunere contestată. 
  Astfel, deşi organele fiscale au comunicat SocietăŃii suspendarea inspecŃiei (aspect 
reŃinut în mod corespunzător în RIF), acestea nu au procedat şi la reluarea inspecŃiei astfel 
suspendate, în acord cu prevederile legale aplicabile [art. 104 alin. (4) şi (5) C. proc. fiscală 
coroborat cu art. 5 OPANAF nr. 14/2010, respectiv art. 8 alin. (2) OPANAF nr. 467/2013 - în 
vigoare de la 08.05.2013]. în schimb, organele de control au emis un nou aviz de inspecŃie 
fiscală (Avizul nr. F-MC 17/11.03.2014), aviz care a marcat o a doua inspecŃie fiscală, 
conform art. 102 alin. (6) C.proc.fiscală. 
  SusŃinerile paratei, prin care se încearcă calificarea avizului de inspecŃie fiscala din 
data de 11.03.2014 ca fiind o simpla înştiinŃare privind reluarea inspecŃiei sunt lipsite de 
fundament, fiind contrazise chiar de conŃinutul neechivoc al avizului de inspecŃie fiscala din 
data de 11.03.2014. Prin acesta, societăŃii i se aduce la cunoştinŃa faptul ca începând cu data 
de 11.03.2014 va face obiectul unei inspecŃii fiscale, inspecŃie care "se va desfăşura cu 
respectarea prevederilor Codului fiscal, Codului de procedura fiscala si a altor reglementari 
legale in materie." Aceeaşi data este consemnata si in Ordinul de serviciu nr. F-MC 
268/11.03.2014 ca fiind data începerii inspecŃiei fiscale. Se poate observa cu uşurinŃă că toate 
formulările din cuprinsul avizului din data de 11.03.2014 indică clar începerea inspecŃiei 
fiscale de la momentul desemnat, fără vreo referire la o eventuala continuare a unei inspecŃii 
suspendate. Mai mult decât atât, prin avizul de inspecŃie fiscală din data de 11.03.2014 se 
acordă societăŃii dreptul prevăzut de art. 101 alin.(2) C.pr.fisc. de a solicita amânarea începerii 
inspecŃiei fiscale. Conform prevederilor legale, contribuabilii pot beneficia de acest drept o 
singura data in decursul unei inspecŃii fiscale, aspect indicat expres si in cuprinsul avizului: 
"MenŃionam că aveŃi posibilitatea de a solicita, o singura data, amânarea datei de începere a 
inspecŃiei fiscale pentru motive justificate." Având in vedere faptul ca legea nu permite 
recunoaşterea acestui drept în mod repetat pe parcursul unei singure inspecŃii fiscale putem 
concluziona în mod logic ca aceasta menŃiune a fost inserata în cuprinsul avizului din 
11.03.2014 tocmai pentru ca acesta marchează inceptul inspecŃiei fiscale, şi nu reluarea unei 
inspecŃii anterior începute. 

www.JU
RI.r

o



  Nu în ultimul rând, solicită a se observa ca temeiul de drept indicat de organele de 
inspecŃie fiscala in cuprinsul avizului din data de 11.03.2014 este art. 101 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala si nu prevederile art. 8 din Ordinul ANAF nr. 467/2013 
privind condiŃiile si modalităŃile de suspendare a inspecŃiei fiscale. Temeiul de drept avut in 
vedere chiar de organele de inspecŃie fiscala este textul de lege care reglementează începerea 
inspecŃiei fiscale, fără vreo referire la normele incidente în materia suspendării şi reluării 
inspecŃiei. 
 Or, în contextul în care societăŃii nu i-a fost comunicată o decizie de reluare a 
inspecŃiei fiscale (conform prevederilor legale aplicabile), ci i s-a transmis un nou Aviz (nr. 
17/11.03.2014) de începere a unei noi inspecŃii fiscale (conform celor demonstrate la pct. 
5.4.5, 5.4.6 si 5.4.7 de mai sus), apreciem că nu poate fi primit raŃionamentul organelor de 
soluŃionare în sensul în care inspecŃia fiscală s-ar fi efectuat în baza Avizului din 2012, iar 
reluarea inspecŃiei s-ar fi făcut în baza Ordinului de serviciu din 2014. Sub un alt aspect, 
remarcăm că o astfel de interpretare forŃată a fost inclusă în RIF după discuŃia finală cu 
contribuabilul, în cadrul căreia Societatea a făcut apărări privind încălcarea termenului de 
prescripŃie pentru creanŃele aferente anilor 2007 şi 2008 (proiectul raportului de inspecŃie 
fiscală pus la dispoziŃia SocietăŃii în vederea discuŃiei finale cu contribuabilul face referire la 
Avizul de inspecŃie fiscală F-MC 17/11.03.2014, spre deosebire de RIF în care se indică 
Avizul din 2012). 
 Trebuie precizat, de asemenea, faptul că în anexele Raportului de InspecŃie Fiscală 
sunt ataşate Ordinul de serviciu nr. F-MC 268/11.03.2014 şi Avizul de inspecŃie fiscală R-BH 
4/23.11.2012, fără a fi anexat NOUL Aviz de inspecŃie fiscală, cel în baza căruia s-a 
desfăşurat de fapt verificarea, şi anume Avizul de inspecŃie fiscală nr.F-MC17/11.03.2014. 
 În speŃă, organul de soluŃionare, deşi a analizat în detaliu data începerii inspecŃiei 
fiscale raportat la Avizul nr. R-BH 4/23.11.2012, sens în care a emis o serie de adrese către 
DGAMC si DirecŃia Generală Juridică din cadrul ANAF solicitând informaŃii şi clarificări, a 
ignorat pur şi simplu existenŃa Avizului de inspecŃie fiscală nr. F-MC 17/11.03.2014 şi 
efectele pe care acesta le generează, omiŃând cu rea-credinŃă că în solicitările adresate 
DGAMC şi DirecŃiei Generale Juridice să menŃioneze şi acest aviz din 2014, înscris în 
Registrul unic de control al SocietăŃii (poz. 178). Un astfel de comportament al organelor de 
soluŃionare nu poate fi calificat altfel decât ca fiind abuziv, de natură a marca reaua-credinŃă a 
acestora în ce priveşte soluŃionarea ContestaŃiei formulate de către Societate. Şi din această 
perspectivă apreciem că Decizia de soluŃionare este anulabilă, vătămarea neputând fi altfel 
înlăturată. în concret, apreciem că, în măsura în care organele de soluŃionare ar fi analizat 
inclusiv efectele Avizului nr. F-MC 17/11.03.2014, nu ar fi putut ajunge la altă concluzie 
decât aceea că termenul de prescripŃie s-a împlinit nu numai pentru dreptul de a stabili creanŃe 
fiscale aferente anului 2007, ci şi pentru anul 2008. 
 Ca atare, cât timp data începerii inspecŃiei fiscale este 11.03.2014 (astfel cum reiese 
din extrasul din Registrul unic de control al SocietăŃii, poziŃia 178), în niciun caz nu se poate 
susŃine credibil că nu ar fi intervenit prescripŃia privind dreptul de a stabili creanŃe fiscale 
aferente anului 2008. 
 Finalmente, arată că organul fiscal ar fi trebuit să analizeze şi să constate împlinirea 
termenului de prescripŃie, sesizat fiind de către Societate cu privire ia incidenŃa acestui 
impediment. Cu toate acestea, nici în cadrul inspecŃiei şi nici în deliberare, prin RIF, organul 
fiscal (astfel cum şi recunoaşte) nu analizează în vreun fel incidenŃa prescripŃiei, nici pentru 
2007 şi nici pentru 2008. Or, în opinia SocietăŃii, chiar şi numai refuzul de a analiza incidenŃa 
prescripŃiei constituie prin el însuşi un viciu de legalitate al Deciziei de Impunere, ce atrage 
anularea, vătămarea neputând fi altfel înlăturată. Precizăm că organul de soluŃionare nu a 
analizat în niciun fel acest aspect în cuprinsul Deciziei de SoluŃionare, respectiv că organele 
de control, analizând punctul de vedere al contribuabilului, au omis să analizeze prescripŃia. 
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Din această perspectivă, nu are relevanŃă ce soluŃie s-ar fi adoptat, ci simplul refuz de analiză 
a impedimentului invocat este o încălcare a dreptului la apărare efectivă, consumată în faza de 
inspecŃie. 
  InspecŃia fiscală a perioadei 2009 - 2011 încalcă principiul unicităŃii inspecŃiei fiscale 
şi principiul securităŃii juridice (principiul certitudinii impunerii) 
 Întrucât Societatea este un mare contribuabil, perioada pentru care este supusă 
inspecŃiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior. Or, Societatea a fost 
supusă pentru întreaga perioada 2009 - 2011 unor inspecŃii fiscale al căror scop a vizat 
soluŃionarea solicitărilor SocietăŃii de rambursare a accizelor plătite aferente alcoolului 
alcoolic denaturat, utilizat în alte scopuri decât pentru fabricarea unor bunuri de consum uman 
alimentar. în cuprinsul proceselor-verbale, organul vamal afirma dreptul la restituire 
constatând incidenŃa scutirii indirecte, în sensul că "se poate face restituirea sau compensarea 
accizelor plătite, după caz cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat', iar pe baza 
proceselor verbale, organele fiscale de administrare emiteau mai departe deciziile de restituire 
accize. 
 Apreciază că nu poate fi primită susŃinerea organelor de soluŃionare în sensul în care 
"în speŃa de faŃă nu ne aflăm în situaŃia a două inspecŃii fiscale succesive întrucât procesul 
verbal nu este rezultatul unei inspecŃii fiscale, ci, aşa cum s-a arătat mai sus, a avut ca obiect 
soluŃionarea cererilor de restituire accize". Mai mult, deşi fac trimitere la prevederile pct. 1 lit. 
C SecŃiunea a 2-a din OMEF nr. 420/2007, organele de soluŃionare omit, în mod convenabil, 
să ia în considerare şi prevederile pct. 2 din aceeaşi lit. C SecŃiunea a 2-a a Ordinului amintit, 
potrivit cărora "După finalizarea verificării, compartimentul cu atribuŃii în domeniul inspecŃiei 
fiscale întocmeşte un proces-verbal în care se înscriu, în mod distinct, motivele de fapt şi 
temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere." 
 Mai mult, deşi pârâta însăşi a înŃeles să se apere în alte dosare (i.e. întâmpinarea 
depusă de pârâtă în dosarul nr. 16/33/2015, al CurŃii de Apel Cluj, având ca obiect 
suspendarea executării Deciziei de Impunere, întâmpinare pe care o depunem alăturat 
prezentei, în probaŃiune) cu argumentul că pentru perioada 01.01.2009 - 31.12.2011, 
"deciziile de restituire au fost emise sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din 
Original Gerovital Servicii profesionale de distribuŃie prin propria reŃea naŃională Codul de 
procedură fiscală", nicăieri în cuprinsul actelor contestate sau al Deciziei de SoluŃionare, 
organul fiscal nu oferă o soluŃie juridică în privinŃa anihilării de actele contestate a actelor 
administrative fiscale emise anterior (deciziile de restituire a accizelor şi procesele verbale 
aferente, anexate Raportului de InspecŃie Fiscală) prin care SocietăŃii i s-a confirmat dreptul la 
scutire. Devine evident că aceste acte administrative se bucură de legalitate, iar odată cu 
expirarea termenului de contestare (cazul de faŃă) se consolidează retroactiv, devenind 
neretractabile. 
 Astfel, şi dacă s-ar prezuma actele administrative din 2009 - 2011 au fost emise sub 
rezerva verificării ulterioare, inspecŃia din anul 2014 (autonomă şi nouă, aşa cum am arătat), 
fiind începută în termen de prescripŃie pentru anii 2009 - 2011, a provocat anularea rezervei 
verificării ulterioare (art. 90 alin. 3 C. proc. fiscală). Dar, deşi rezerva verificării ulterioare a 
fost anulată de începerea unei noi inspecŃii fiscale, actele fiscale emise pentru perioada 2009 - 
2011 nu au fost desfiinŃate/modificate conform art. 90 alin. 2 C. proc. fiscală. în acest sens, se 
poate constata că prin Decizia de Impunere nu se decide deloc soarta juridică a acelor acte, 
iar, în timp ce rezerva verificării ulterioare rămâne anulată, eficacitatea juridică a actelor 
fiscale emise pentru perioada 2009 -2011, astfel conservată şi consolidată, determină 
ineficacitatea Deciziei de Impunere. Altfel spus, pârâta, omiŃând să tranşeze şi soarta juridică 
a actelor din 2009 -2011, a facilitat naşterea unui viciu de legalitate al Deciziei de Impunere, 
punând astfel în antiteză acte din 2009 - 2011 cu acte din 2014 când vine vorba despre 
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aplicarea normei de scutire indirectă, deşi toate tranşează identic situaŃia de fapt (alcool 
denaturat folosit integral în procesul de producŃie). 
 Ca atare nu se poate concluziona decât că perioada 2009 - 2011 este acoperită de 
inspecŃii fiscale efectuate în vederea emiterii deciziilor de restituire a accizelor. Implicit, 
considerăm supunerea perioadei 2009 - 2011 unei noi inspecŃii fiscale ca fiind nelegală 
(aceasta putând face, cel mult, subiectul unei reverificări). 
 Revenind însă asupra argumentului că inspecŃia fiscală pentru perioada 01/01/2009 -
31/12/2011, putea reprezenta cel mult o reverificare - în ceea ce priveşte accizele aferente 
alcoolului etilic, întrucât Societatea fusese deja supusă inspecŃiei fiscale în ceea ce priveşte 
accizele aferente alcoolului etilic, în vederea emiterii deciziilor de restituire a accizelor plătite, 
arătăm că, potrivit legii, o reverificare a unei perioade fiscale ce a făcut deja obiectul unei 
inspecŃii nu poate avea loc decât în situaŃia îndeplinirii cerinŃelor impuse de art. 1051 alin. 3 
C. proc. fiscală (în esenŃă, apariŃia unor date suplimentare necunoscute inspectorilor la data 
efectuării inspecŃiei iniŃiale sau existenŃa unor erori de calcul), situaŃie în care organul fiscal 
trebuia să emită o decizie de reverificare. 
 Fără a atenua forŃa acestui argument, învederăm onoratei instanŃe faptul că prin 
Decizia nr. 2/2008 a Comisiei de proceduri fiscale (aprobată prin OANAF nr. 1754/2008) 
până şi legiuitorul fiscal a considerat că unicitatea inspecŃiei fiscale poate fi depăşită doar prin 
reverificare, astfel că la pct. 5 din decizie a menŃionat că: „5. în aplicarea art. 19 din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a art. 105 alin. (3) coroborat cu art. 213 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
  În situaŃia contestaŃiilor formulate împotriva actelor de inspecŃie fiscală prin care au 
fost reverificate aceeaşi perioadă şi acelaşi tip de obligaŃie fiscală şi pentru care s-a constatat 
că nu au existat date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificării 
anterioare potrivit art. 105 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, se vor menŃine obligaŃiile 
fiscale stabilite prin actele de inspecŃie fiscală anterioare." 
 Succint, Decizia comisiei fusese determinată, în acea vreme, de o practică a înaltei 
CurŃi de CasaŃie si JustiŃie, referitoare la reverificare (ca situaŃie de excepŃie). Din această 
practică, extragem şi oferim drept exemplu Decizia nr. 2242/2008. Similar, investim instanŃa 
de judecată cu raŃionamentul înaltei CurŃi, ce considerăm că se poate aplica mutatis mutandis 
şi pricinii de faŃă. în mod evident, urmare a acestei analize, actele contestate nu vor putea fi 
păstrate în realitate juridică pe aspectul obligaŃiilor de plată 2009-2011. 
 Sub aspectul încălcării certitudinii impunerii, se impune a fi constatat că organul 
fiscal, prin Decizia de Impunere, nu efectuează o re-analizare a situaŃiei de fapt, ci propune o 
nouă interpretare a legii, la nivelul anului 2014. în acest sens, şi instanŃa sesizată de subscrisa 
cu cererea de suspendare a executării actelor administrative contestate în prezenta cauză a 
reŃinut că: "Deciziile de restituire a accizelor, care au natura unor acte administrative fiscale în 
sensul art. 41 din Codul de procedură fiscală, au avut la bază verificări efectuate de organele 
competente, ca urmare a cererilor de restituire formulate de reclamantă. 
  În plus, una din condiŃiile prevăzute în normele fiscale pentru restituirea accizelor era 
prezentarea dovezii cantităŃii utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea, constând într-o 
situaŃie centralizatoare a cantităŃilor efectiv utilizate şi a documentelor aferente. 
  De aici rezultă în mod neîndoielnic că respectivele decizii de restituire a accizelor în 
perioada 2009-2011 sunt în contradicŃie cu constatările din raportul de inspecŃie fiscală şi cu 
măsurile din decizia de impunere, aferente aceluiaşi interval de timp, Curtea reŃinând lipsa de 
coerenŃă a conduitei autorităŃilor fiscale, Ńinând cont şi de intervalul relativ mare de timp în 
care s-au emis deciziile de restituire [...]. 
  Într-adevăr, art. 3 lit. b) din Codul fiscal consacră principiul certitudinii impunerii care 
impune autorităŃii fiscale, atunci când aplică norma pentru determinarea sarcinii fiscale, să nu 

www.JU
RI.r

o



ajungă la interpretări arbitrare şi să stabilească în mod precis termenele, modalităŃile şi sumele 
de plată pentru fiecare plătitor, pentru ca aceştia să poată urmări şi înŃelege sarcina fiscală ce 
le revine, precum şi să poată determina influenŃa deciziilor lor de management financiar 
asupra sarcinii lor fiscale. 
  La nivel european, principiul certitudinii impunerii este consacrat jurisprudenŃial sub 
denumirea de principiul securităŃii juridice, CJUE statuând constant că în materie fiscală 
asigurarea securităŃii juridice trebuie observată cu mai mare stricteŃe în cazul regulilor 
susceptibile să producă consecinŃe financiare, astfel încât cei vizaŃi de aceste reguli să 
cunoască precis întinderea obligaŃiilor impuse de aceste reguli (spre exemplu, afacerea C-
325/85, Irlanda c. Comisia)." (SentinŃa civilă nr. 73/02.02.2015 pronunŃată de Curtea de Apel 
Cluj în dosarul nr. 16/33/2015). în cauză însă, toate informaŃiile solicitate au fost puse la 
dispoziŃia organelor de inspecŃie fiscală în vederea restituirii de accize. Printre aceste 
informaŃii se regăsesc şi liste detaliate privind produsele în care alcoolul denaturat urma să fie 
inclus, fiind clar din descrierea aferentă produselor că este vorba şi de produse de curăŃenie. 
InformaŃiile privind utilizarea alcoolului denaturat şi tipul de denaturant sunt bine-cunoscute 
de către autorităŃi. 
    Prin urmare, faŃă de neîndeplinirea condiŃiilor art. 1051 alin. 2 C. proc. fiscală şi în 
lipsa deciziei de reverificare, ori chiar admiŃând că aceasta nu era necesară, prin nedesfiinŃarea 
expresă a actelor administrative din 2009 - 2011, conform art. 90 alin. 2 C. proc. fiscală 
(plecând până şi de la premisa că acestea ar fi fost sub rezerva verificării ulterioare), inspecŃia 
din 2014 (fie ea şi prin absurd o continuatoare a celei din 2013) încalcă principiul unicităŃii 
inspecŃiilor fiscale efectuate în perioada 2009 - 2011, consacrat prin art. 105 alin. 2 C. proc. 
fiscală. Identic, actele emise urmare a finalizării inspecŃiei fiscale înfrâng făŃiş principiul 
securităŃii juridice, astfel cum însăşi Curtea a constatat, chiar şi dacă la nivel de aparenŃă prin 
sentinŃa nr. 73 mai sus evocată. 
  Încălcarea principiului proporŃionalităŃii, în privinŃa infirmării dreptului la scutire prin 
actele contestate, dar şi prin aplicarea unor accesorii excesive şi contrare scopului defipt de 
normele uniunii 
 Consideră regulile stabilite de legislaŃia naŃională în scopul asigurării aplicării corecte 
a respectivelor scutiri şi al prevenirii oricărei evaziuni, evitări sau abuz în ceea ce priveşte 
alcoolul denaturat pentru uz non-alimentar (şi, în mod specific, interpretarea organelor de 
inspecŃie fiscală că nu se poate acorda scutirea indirectă atunci când denaturanŃii aferenŃi 
industriei cosmetice sunt folosiŃi la fabricarea produselor de curăŃenie de uz uman pentru care 
se aplică aceleaşi principii de protecŃie a sănătăŃii), ca fiind excesive şi, drept urmare, în 
contradicŃie cu unul din principiile de bază ale legislaŃiei comunitare -principiul 
proporŃionalităŃii. 
 Preambulul Directivei 92/83 precizează că statele membre sunt libere în adoptarea 
măsurilor necesare în vederea prevenirii evaziunii, abuzului, sau evitării plăŃii accizelor. 
România a implementat aceste prevederi în legislaŃia naŃională (Titlul VII - Accize din Codul 
fiscal), optând pentru instituirea unei scutiri indirecte (începând cu anul 2009) în cazul 
alcoolului etilic utilizat în produse ce nu sunt destinate consumului uman. 
 În toate cazurile în care o prevedere procedurală din legislaŃia naŃională ar contraveni 
unor drepturi recunoscute de dreptul comunitar, prevederea naŃională ar trebui lăsată fără 
aplicare. 
 Principiul proporŃionalităŃii în ceea ce priveşte scutirea de accize prin metoda indirectă 
a restituirii a făcut obiectul unei chestiuni prejudiciale supuse judecăŃii CurŃii Europene de 
JustiŃie (CEJ), în cauza C-163/2009 Repertoire Culinaire Ltd.: 
   "Obiectivul urmărit de scutirile prevăzute de Directiva 92/83 este în special acela de a 
neutraliza impactul accizelor asupra alcoolului folosit ca produs intermediar care intră în 
compoziŃia altor produse comerciale sau industriale". 
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 "Deşi statele membre sunt libere să aplice scutirile prevăzute la articolul 27 alineatul 
(1) litera (f) din Directiva 92/83 printr-o rambursare a accizei plătite şi în funcŃie de utilizarea 
produselor în cauză, acestea nu pot, în schimb, să supună aplicarea acestei scutiri respectării 
unor condiŃii cu privire la care nu se dovedeşte, în temeiul unor elemente concrete, obiective 
şi verificabile, că sunt necesare pentru a asigura aplicarea corectă şi directă a scutirii 
menŃionate, precum şi pentru evitarea unor evaziuni, eludări sau abuzuri". 
 De asemenea, principiul proporŃionalităŃii a fost enunŃat de multiple ori în 
jurisprudenŃa 
europeană, în sensul combaterii unor măsuri excesive impuse de către Statele Membre (în 
acest sens, indică: C-11/70 International Handelsgesellschaft v Einfuhr-und Vorratsstelle 
Getreide3; C-331/88 R v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food ex parte Fedesa4; C 
286/94 Garage Molenheide BVBA v. Belgian State5; C-255/02 Halifax6; C-210/91 Comisia 
Europeană vs. Grecia, C-286/82 şi 26/83 Luisi şi Carbone împotriva Ministero del Tesoro şi 
Cauza 203/80 CasaŃi7; C-188/09 Profaktor Kulesza, Frankowski, Jozwiak Ortowski). 
  Principiul priorităŃii dreptului comunitar prin prisma coerenŃei chiar şi atunci când 
există judecată o speŃă similară (şi nu identică cu cea în cauză) a stat la baza Deciziei 
2615/2009 a înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Astfel, aşa cum reŃine Curtea: „refuzul de a 
Ńine seama de principiul respectării stării de fapt reale, pe motiv că instanŃele comunitare nu s-
au pronunŃat pe o stare de fapt identică, ci doar pe una similară, constituie o încălcare a 
dreptului comunitar." 
 După cum se cunoaşte în legislaŃia comunitară primară, Directivele nu au efect direct, 
dar dacă o directivă nu a fost transpusă în legislaŃia naŃională a unui stat membru, ori dacă a 
fost transpusă incomplet sau dacă este o întârziere în transpunerea sa, cetăŃenii statului 
respectiv pot invoca în mod direct respectiva directivă în faŃa instanŃelor naŃionale în cazul 
scutirii de accize prin metoda restituirii (indirecte, pentru anii 2009 - 2011), aplicarea directă a 
dispoziŃiilor Directivei înseamnă atât recunoaşterea scutirii în sine, cât şi posibilitatea 
invocării în faŃa autorităŃilor fiscale şi a instanŃelor a prevederilor Directivei europene 92/83, 
în cazul în care autorităŃile ar restricŃiona o astfel de restituire. 
 SusŃinerea pârâtei că denaturanŃi speciali pentru industria cosmetică nu pot fi folosiŃi 
pentru produse de curăŃenie nu poate fi considerată ca fiind necesară în scopul combaterii 
evaziunii fiscale, în virtutea alin. 27 alin. (1) din Directivă. 
  Asemenea măsuri trebuie să aibă la bază elemente clare care să dovedească existenŃa 
unui pericol serios de evaziune sau abuz, ceea ce nu este cazul de faŃă (unde operaŃiunile se 
desfăşoară cu acciza deja plătită), iar alcoolul este denaturat corespunzător, neexistând riscul 
ca acesta să fie retratat pentru consumul uman alimentar. 
 Aşa cum a afirmat în repetate rânduri Curtea Europeană de JustiŃie, libertatea statelor 
membre în impunerea unor condiŃii procedurale sau anti-evaziune trebuie să fie proporŃională 
scopului propus şi să nu facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă aplicarea restituirii 
accizelor. 
 MenŃionează că tipul de denaturant aplicabil unei anumite industrii Ńine exclusiv de 
procedura de restituire şi nu poate aduce atingere dreptului substanŃial în aplicarea scutirii 
indirecte de accize (scutire care trebuie aplicată la nivelul Uniunii). 
 Această interpretare a fost confirmată în mod consecvent de deciziile CurŃii Europene 
de JustiŃie (ECJ) în materia accizelor. Aplicarea scutirii în cazul produselor prevăzute la 
articolul 27 alineatul (1) din Directiva 92/83 constituie principiul, iar refuzul aplicării unei 
astfel de scutiri reprezintă excepŃia şi, pe de altă parte, că posibilitatea acordată statelor 
membre prin această prevedere de a stabili condiŃiile care au drept obiectiv asigurarea 
aplicării corecte şi directe a respectivelor scutiri şi prevenirea oricărei evaziuni, evitări sau 
abuz nu poate afecta caracterul necondiŃionat al obligaŃiei de scutire prevăzute de dispoziŃia 
menŃionată" (a se vedea în acest sens paragraful 50 din Hotărârea ECJ în cauza C-482/98 
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Republica Italiană versus Comisia şi paragraful 18 din Hotărârea ECJ în cauza C-63/06 
Profisa). 
 Or, niciunde în actele contestate nu se reŃine că subscrisa ar fi fost implicată ori 
suspectată a fi implicată în operaŃiuni de evaziune, eludare, şi nici organele de inspecŃie nu fac 
şi nici nu propun vreo analiză în acest sens. Dimpotrivă, conform menŃiunilor din actele 
contestate, cât şi din actele anterioare (cele emise în procedurile de restituire aferente anilor 
2009 - 2011), s-a arătat că subscrisa a deŃinut toate documentele si a îndeplinit toate condiŃiile 
necesare solicitării restituirii accizei. 
 Conduita lipsită de consecvenŃă şi previzibilitate a organelor fiscale este contrară 
prevederilor Directivei 92/83/CEE, al cărei scop este tocmai trasarea unor reguli comune, 
obligatorii şi precise în materia scutirilor de la plata accizelor aferente alcoolului. Corect este 
ca interpretarea prevederilor cuprinse în SecŃiunea VII a Directivei 92/83/CEE să se realizeze 
cu observarea scopului acesteia, scop care vizează neutralizarea incidenŃei accizei armonizate 
asupra alcoolului utilizat în fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului uman, fie 
că acestea sunt în final folosite în fabricarea de produse aparŃinând industriei cosmetice ori 
altor industrii. "De altfel, obiectivul urmărit de scutirile prevăzute de Directiva 92/83 este în 
special acela de a neutraliza impactul accizelor asupra alcoolului folosit ca produs intermediar 
care intră în compoziŃia altor produse comerciale sau industriale" (Hotărârea CJUE în cauza 
C-63/06 UAB Profisa, pct. 17). 
 Astfel fiind, condiŃionarea dreptului la restituire de înglobarea alcoolului denaturat 
numai în produse cosmetice, înfrânge principiul proporŃionalităŃii şi caracterul necondiŃionat 
al obŃigaŃiei de scutire consacrat prin Hotărârile CJUE, anterior evocate, având în vedere 
circumstanŃele concrete ale prezentei cauze (operaŃiunile de plată s-au realizat prin decontare 
bancară, părŃile implicate în operaŃiuni nu au fost suspectate de abuz sau fraudă, acciza a fost 
achitată la buget etc), dar şi constatările proprii efectuate de organele de control. 
 În ce priveşte principiul proporŃionalităŃii, organele de soluŃionare au mai reŃinut că 
"societatea a obŃinut avizul pentru utilizarea metanolului în concentraŃie de 4% pentru 
denaturarea parŃială a alcoolului etilic pentru a fi utilizat la fabricarea de odorizante pentru 
încăperi, astfel că invocarea de către societate a încălcării principiului proporŃionalităŃii, nu 
poate fi reŃinut în condiŃiile în care restricŃiile impuse de partenerul commercial [n.ns. R.B.M. 
KFT, Ungaria] şi modul de derulare a contractului încheiat nu pot genera o altă interpretare a 
legislaŃiei fiscale române aplicabilă în cauză." 
 Cu privire la această susŃinere, arată că organele de soluŃionare au ales să ignore 
aspecte relevante din documentele care i-au fost puse la dispoziŃie odată cu ContestaŃia 
formulată de subscrisa, respectiv faptul că prin Adresa nr. 1536/21.01.2008, emisă de către 
Biroul de Autorizări şi Supraveghetori Fiscali din cadrul DGFP Cluj, i s-a comunicat 
SocietăŃii refuzul de emitere a autorizaŃiei de utilizator final de alcool denaturat cu metanol. 
 Astfel, este incontestabil că autorităŃile emitente au avut la cunoştinŃă de la bun 
început faptul că alcoolul etilic urma să fie folosit şi pentru produse de curăŃenie ,odorizante 
de încăperi. 
 Aşadar, cu acordul autorităŃii fiscale teritoriale şi al autorităŃii vamale teritoriale, 
Societatea a continuat, pe bună dreptate şi în conformitate cu legislaŃia aplicabilă, operaŃiunea 
de includere a alcoolului astfel denaturat în produse cosmetice, produse de curăŃenie şi 
odorizante pentru încăperi. 
 Apreciază că pârâta nu poate invoca prevederile art. 27 alin. (1) din Directiva 
92/83/CEE în susŃinerea deciziei sale de a nu recunoaşte subscrisei dreptul de a beneficia de 
scutirea obligatorie, în condiŃiile în care nu a susŃinut şi nu a dovedit că scopul urmărit este 
evitarea unui real risc de evaziune, evitare sau abuz. Fără îndoială, aceste aspecte nu au fost 
avute în vedere de către organele fiscale naŃionale la momentul întocmirii Raportului de 
InspecŃie Fiscală, riscul de evaziune în speŃă fiind inexistent, în contextul în care conduita 
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subscrisei a fost acceptată ca legitimă prin deciziile de restituire a accizelor din perioada 
2009-2011. 
 Acordarea scutirii de accize (directă/indirectă) a fost realizată de către autoritatea 
fiscală prin emiterea de AutorizaŃii de Utilizator Final şi apoi prin efectuarea controalelor care 
au dus la aprobarea cererilor de restituire a accizelor depuse de Societate. Dacă autoritatea 
fiscală nu ar fi acordat AutorizaŃiile de utilizator final şi, ulterior, restituirile de accize, 
Societatea nu ar fi beneficiat de scutirile prevăzute de lege şi ar fi înglobat costul accizelor în 
costul produselor sale finite. 
 O schimbare de interpretare, din partea aceleiaşi autorităŃi fiscale, survenită după o 
perioadă considerabilă de timp de la data efectuării operaŃiunilor, încalcă flagrant cel puŃin 
două dintre principiile fiscalităŃii, enunŃate de Codul fiscal: principiul certitudinii impunerii 
(prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar 
termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, 
respectiv aceştia să poată urmări şi înŃelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată 
determina influenŃa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale); şi 
principiul eficienŃei impunerii (prin asigurarea stabilităŃii pe termen lung a prevederilor 
Codului Fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile 
pentru persoanele fizice şi juridice). 
 Astfel, constatând că, în speŃă, SocietăŃii nu i se poate reŃine vreo culpă în sensul legii, 
anume neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată" (art. 119 C. 
proc. fiscală), instanŃa este chemată să anuleze creanŃele fiscale accesorii stabilite pentru 
trecut, în perioada 2008 - 2011. În esenŃă, SocietăŃii nu i se poate reŃine reaua-credinŃă ori 
intenŃia făŃişă de eludare a obligaŃiilor de plată accize câtă vreme aceasta a beneficiat de acte 
administrative pe baza cărora i s-a recunoscut dreptul de scutire, iar pe de altă parte, inspecŃia 
fiscală nouă nu a identificat elemente de fraudă ori abuzuri săvârşite. 
 Cât timp Societatea a acŃionat cu bună credinŃă (de ex. în anii 2007 - 2008 a beneficiat 
de scutire directă cu aprobarea autorităŃii, iar în anii 2009 - 2011, a achitat la termen accizele 
datorate în regim de scutire indirectă), iar (re)interpretarea legii pe baza unei stări de fapt 
fiscale (nemodificată) este atributul subiectiv al organului colector, acesteia nu i se pot aplica 
şi calcula accesorii pentru ipoteza neachitării la termen. Societatea (în privinŃa căreia pârâta 
prin organul de control şi cel de soluŃionare a ContestaŃiei nu a reŃinut nicio rea-credinŃă 
manifestată sub formă de acŃiuni directe de ascundere ori eludare a aplicării legii) nu putea 
anticipa că după mai bine de 7 ani, autoritatea îşi va reconsidera poziŃia şi că va înlătura 
dreptul de scutire. Or, circumstanŃele speŃei justifică şi consolidează postura de parte inocentă 
a SocietăŃii - nu există elemente noi faŃă de cele analizate în trecut, alcoolul etilic a fost 
denaturat şi consumat integral în procesul de producŃie, Societatea a beneficiat de scutire cu 
acordul autorităŃii (iar în regim indirect, prin plata la termen, urmată de restituire), organele de 
control confirmă toate aceste aspecte. 
  În acest sens, face trimitere la practica recentă a CJUE care, în cauza C-183/14 
Salomie, Oltean împotriva DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Cluj, a reŃinut următoarele: 
"50. în ceea ce priveşte, în al treilea şi ultimul rând, conformitatea cu dreptul Uniunii a 
majorărilor aplicate în speŃă de administraŃia fiscală, trebuie amintit că, în lipsa unei 
armonizări a legislaŃiei Uniunii în domeniul sancŃiunilor aplicabile în caz de nerespectare a 
condiŃiilor prevăzute de un regim instituit prin această legislaŃie, statele membre rămân 
competente să aleagă sancŃiunile care le par adecvate. Acestea sunt însă obligate să îşi 
exercite competenŃele cu respectarea dreptului Uniunii şi a principiilor sale generale şi, în 
consecinŃă, cu respectarea principiului proporŃionalităŃii (a se vedea Hotărârea Fatorie, C-
424/12, EU:C:2014:50, punctul 50 şijurisprudenŃacitată). [...] 
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   Aceleaşi principii sunt valabile în cazul majorărilor, care, dacă au caracter de 
sancŃiuni fiscale, aspect a cărui verificare revine instanŃei de trimitere, nu trebuie să fie 
excesive în raport cu gravitatea încălcării de către persoana impozabilă a obligaŃiilor sale." 
 În cauza amintită anterior, CJUE a reŃinut că principiile securităŃii juridice şi protecŃiei 
încrederii legitime nu se opun ca o administraŃie fiscală naŃională să decidă, în urma unui 
control fiscal, să impună plata unor majorări, însă "majorările aplicate în astfel de împrejurări 
trebuie să respecte principiul proporŃionalităŃi'. 
 În speŃă, apreciază că aplicarea principiului proporŃionalităŃii presupune că, după 
reconfigurarea raporturilor juridice fiscale prin actele contestate, cel mult, Societatea ar trebui 
să suporte accesorii la creanŃele principale începând cu expirarea scadenŃei stabilite prin 
Decizia de Impunere, adică după data de 20.01.2015 (Decizia de Impunere fiind comunicată 
la data de 19.12.2014). 
  Societatea a folosit în mod corespunzător denaturantul 1,2 propandiol specific 
industriei cosmetice pentru fabricarea de produse, în concordanŃă cu prevederile legale. 
Suplimentar, legislaŃia naŃională nu îndeplinea criteriul de previzibilitate şi claritate, amplu 
consacrat atât în jurisprudenŃa naŃională (comună şi constituŃională), cât şi prin cea europeană, 
astfel încât, folosirea denaturantului inclusiv pentru fabricarea produselor de curăŃenie nu 
poate fi reŃinută în sarcina societăŃii drept o încălcare a legii. 
 Societatea F. SA este un producător de produse cosmetice cu tradiŃie pe piaŃa 
românească deŃinând toate autorizaŃiile necesare desfăşurării acestei activităŃi. Astfel, cea mai 
mare parte din produsele pe care Societatea le produce (atât cantitativ, cât şi valoric) sunt 
caracterizate ca fiind produse cosmetice, în conformitate cu Regulamentul nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European privind produsele cosmetice, precum şi în conformitate cu Legea 
Cosmeticelor nr. 178/2000. 
 De asemenea, având în vedere capacităŃile tehnice de producŃie de care dispune 
Societatea şi cererea existentă în piaŃă, societatea F. a produs pe plan secundar produse de 
curăŃenie precum cele menŃionate de inspectorii fiscali, printre care T. (soluŃii de curăŃare 
aragaz, cuptoare, vase, alte spălări), N. (soluŃii pentru curăŃat geamuri şi alte suprafeŃe 
lucioase) sau airwick (odorizant pentru încăperi). 
 Întrucât produsele fabricate de către societate nu sunt destinate consumului uman 
alimentar, societatea este îndreptăŃită să beneficieze de scutirea indirectă a accizei plătite 
pentru achiziŃionarea alcoolului etilic utilizat în fabricarea acestor produse.  
 Astfel, textul Directivei stabileşte clar scutirea alcoolului etilic denaturat utilizat în 
prelucrarea produselor care nu sunt destinate consumului uman, lăsând la latitudinea Statelor 
Membre stabilirea condiŃiilor specifice în care această scutire se acordă. 
 De asemenea, este clar stabilit prin jurisprudenŃa europeană faptul că scutirea 
prevăzută la art. 27, alin. (1), lit. (a) şi (b) din Directiva 92/83 este regula, iar refuzul acordării 
acestei scutiri este excepŃia de la regulă (aşa cum prevede art. 50 din cazul C-482 / 98 Italia - 
Comisia). 
 În acelaşi sens, instanŃa sesizată de subscrisa cu cererea de suspendare a executării 
actelor administrative contestate în prezenta cauză a reŃinut că: 
  "la paragraful 60 din cauza C-503/10 (Evroetil AD), CJUE a reamintit că denaturarea 
este o operaŃiune care, prin adăugarea intenŃionată de anumite materii, constă în a face ca 
alcoolul să fie toxic astfel încât să fie imposibilă transformarea sa pentru a fi utilizat ca 
aliment. 
  Trebuie precizat că CJUE, la paragraful 59 în cauza de mai sus, a reafirmat principiul - 
care se degajă din economia Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor 
la alcool şi băuturi alcoolice -, potrivit căruia acordarea sau refuzul scutirii de accize depinde 
de metoda de denaturare. Dacă aceasta a fost aprobată în cadrul Uniunii, alcoolul nu este 
supus accizei potrivit literei (a) a dispoziŃiei respective. Dacă, în schimb, alcoolul conŃinut 
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într-un produs care nu este destinat consumului uman a fost denaturat prin intermediul unei 
metode aprobate într-un stat membru, trebuie să se aplice scutirea prevăzută de aceeaşi 
dispoziŃie la litera (b). în plus, dacă metoda de denaturare nu corespunde niciuneia dintre cele 
aprobate de normele Uniunii sau de sistemele de drept naŃionale, produsul nu poate fi scutit 
(Hotărârea din 7 decembrie 2000, Italia/Comisia, C-482/98, Rec, p. 1-10861, punctele 40 şi 
41). 
   Or, în speŃă, nu se contestă de către organul fiscal că alcoolul etilic a fost utilizat în 
scopul fabricării de produse care nu sunt destinate consumului uman şi nici că metoda de 
denaturare a fost necorespunzătoare. 
  Mai mult, Curtea observă că unul din considerentele aflate în preambulul Directivei 
92/83/CEE se referă la dreptul ce trebuie acordat statelor membre de a permite rambursarea 
accizelor aplicate băuturilor alcoolice care au devenit necorespunzătoare din punct de vedere 
al consumului." (SentinŃa civilă nr. 73/02.02.2015 pronunŃată de Curtea de Apel Cluj în 
dosarul nr. 16/33/2015). 
 Conform cauzei C-482 / 98 Italia - Comisia, pct. 4 "obiectivul urmărit de scutirile 
prevăzute de Directiva 92/83 este în special acela de a neutraliza impactul accizelor asupra 
alcoolului folosit ca produs intermediar care intră în compoziŃia altor produse comerciale sau 
industriale". 
 Sub acest aspect, este de acord cu afirmaŃia organelor de soluŃionare potrivit căreia 
acordarea sau refuzul scutirii de la plata accizelor este dependentă de metoda de denaturare. 
însă, trebuie subliniat şi faptul că, în cauză, organele de control sau organele de soluŃionare nu 
au adus critici în ce priveşte metoda de denaturare a alcoolului etilic, ci exclusiv faptul că 
alcoolul etilic astfel denaturat nu ar putea fi utilizat pentru a fi încorporat în produse de 
curăŃenie şi odorizante de încăpere. Ca atare, consideră, în continuare, relevantă în acest sens 
menŃiunea făcută la punctul 17 din opinia avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer în cazul C-
482/98 Italia - Comisia Europeană: „potrivit Comisiei, trebuie să fie dedus din Articolele 20, 
25 şi 27 ale Directivei 92/83 că singurele produse care fac obiectul accizelor la alcoolul etilic 
sunt băuturile alcoolice. Având în vedere că celelalte tipuri de alcool etilic sunt în mod 
obligatoriu scutite de taxă, ar fi ilogic să fie refuzată o scutire pentru alcool etilic pentru 
simplul motiv că a fost clasificat ca alcool scutit în baza articolului 21 (1)(b) în loc de alcool 
scutit în baza art. 21(1)(a)." Rezultă prin aceasta că scutirea este intenŃionată a acoperi toate 
tipurile de alcool etilic în afara băuturilor alcoolice, atât timp cât acestea sunt denaturate. 
 Conform Codului fiscal în vigoare, scutirea prevăzută de Directivă pentru alcoolul 
etilic denaturat este transpusă la art. 20658, iar modalitatea şi condiŃiile de acordare a scutirii 
sunt prevăzute la pct. 111 din Normele de Aplicare a Codului fiscal. Consideră că Societatea a 
îndeplinit toate condiŃiile prevăzute prin lege, şi anume: alcoolul etilic a fost utilizat în scopul 
fabricării de produse care nu sunt destinate consumului uman alimentar şi alcoolul etilic a fost 
în mod corespunzător denaturat, aspecte necontestate de către pârâtă. 
 Conform deliberărilor în cauza C-503/ 10 Evroetil AD, este confirmat faptul că 
„denaturarea este o operaŃiune care, prin adăugarea intenŃionată de anumite materii, constă în 
a face ca alcoolul să fie toxic astfel încât să fie imposibilă transformarea sa pentru a fi utilizat 
ca aliment. 
 Conform art. 11, alin. (1) din Codul fiscal, la stabilirea sumei unui impozit sau a unei 
taxe, autorităŃile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacŃie care nu are un scop economic 
sau pot reîncadra forma unei tranzacŃii pentru a reflecta conŃinutul economic al tranzacŃiei. 
Reiese că substanŃa economică a unei tranzacŃii este cea care trebuie să fie luată în considerare 
de către autorităŃile fiscale în ceea ce priveşte analiza operaŃiunilor desfăşurate de societate. în 
cazul F. SA, utilizarea denaturantului 1,2 propandiol pentru produsele de curăŃenie şi 
odorizantele de încăpere este, în substanŃă, (cât şi sub aspect formal) în conformitate cu 
prevederile legale, întrucât este, fără urmă de dubiu, vorba despre utilizarea unui alcool etilic 
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denaturat (în aşa fel încât să nu mai permită utilizarea sau transformarea spre utilizarea umană 
alimentară) în fabricarea unor produse ce nu sunt destinate consumului uman alimentar. 
 În orice caz, organele de soluŃionare aduc ca argument definiŃia produselor cosmetice 
conform Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, precum şi concluzia adresei de 
clarificare transmisă de către DirecŃia Generală de LegislaŃie Cod Fiscal şi reglementări 
vamale prin semnătura d-nei V., prin care se susŃine că „alcoolul denaturat cu 1,2 propandiol 
intră sub incidenŃa prevederilor art. 200, alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul Fiscal in vigoare 
până la 01.04.2010, respectiv art. 20658 alin (1), lit. b) şi alin (2) din Codul fiscal valabil după 
această dată, şi a normelor metodologice aferente, numai în ceea ce priveşte utilizarea sa la 
fabricarea de produse cosmetice, nu şi în ceea ce priveşte fabricarea produselor de curăŃenie." 
 Revenirea aceleiaşi DirecŃii generale de legislaŃie Cod Fiscal şi reglementări vamale, 
citată mai sus, precizează că odorizantele de încăperi nu sunt produse cosmetice, aşa cum sunt 
acestea definite de Legea nr. 178/2000. 
 Sub acest aspect, se impune, în primul rând, precizarea că adresa de clarificare din 
partea DirecŃiei Generale de LegislaŃie Cod Fiscal şi reglementări vamale prin d-na V. cu 
număr de înregistrare 1322346/16.10.2014, precum şi adresa de revenire din 15.12.2014 nu 
sunt acte normative, acte administrative fiscale sau Decizii ale Comisiei Fiscale Centrale 
pentru a avea un efect direct asupra legii, ci este doar o interpretare (în opinia noastră, 
eronată) a legii. 
 Este evident că atât răspunsul oferit de DirecŃia Generală de LegislaŃie Cod Fiscal şi 
reglementări vamale, cât şi interpretarea echipei de inspecŃie fiscală se bazează pe o înŃelegere 
restrictivă şi eronată a legii - Codul Fiscal scuteşte de accize alcoolul denaturat utilizat în 
industria cosmetică (termen larg) şi nu numai alcoolul denaturat utilizat (strict) pentru 
fabricarea de produse cosmetice. Dacă legiuitorul ar fi dorit această restrângere, ar fi precizat, 
în Codul fiscal, fie termenul produse cosmetice, fie referirea expresa la Legea nr. 178/2000, 
fie referirea generală, întâlnită deseori în Codul fiscal "în condiŃiile legii". Or, în acest caz, 
orice precizare de acest fel lipseşte. 
 Opinează că această separare a fost făcută datorită faptului că produsele specifice 
industriei cosmetice intră în contact direct cu Ńesuturile umane şi anumiŃi denaturanŃi sau 
anumite combinaŃii de denaturanŃi pot cauza efecte toxice sau nocive sănătăŃii utilizatorilor. în 
această ordine de idei, este evident că şi produsele de curăŃenie, cât şi odorizantele pentru 
încăpere intră în contact direct cu Ńesuturile umane chiar într-o folosire normală şi pot genera 
efecte toxice sau nocive sănătăŃii utilizatorilor, motiv pentru care se impune folosirea unor 
denaturanŃi speciali, precum în cazul produselor cosmetice. 
 Consideră că, în mod deliberat, legiuitorul a condiŃionat aplicarea denaturanŃilor de 
industria cosmetică şi nu de produse cosmetice (deşi această precizare ar fi fost facilă), scopul 
fiind de a permite utilizarea aceloraşi denaturanŃi pentru întreaga industrie cosmetică (ce 
înglobează întreaga gamă de produse cosmetic, cât şi anumite produse de curăŃenie casnică 
precum şi odorizantele pentru încăperi). 
  O eroare de interpretare în acest sens se regăseşte şi în cuprinsul Deciziei de 
SoluŃionare, reŃinându-se că "societatea nu a respectat prevederile normative potrivit cărora 
alcoolul etilic denaturat cu 1,2 propandiol este scutit de la plata accizelor numai în situaŃia în 
care este utilizat pentru producerea de produse cosmetice pct. 22 (3), respectiv pct. 111 (3) din 
Normele metodologice prevăd expres sintagma industria cosmetică şi nu produsele cosmetice, 
drept pentru care în condiŃiile în care alcoolul etilic denaturat cu propandiol a fost utilizat 
pentru obŃinerea de produse de curăŃenie şi odorizante de încăperi, societatea nu poate 
beneficia de scutire de la plata accizelor ". 
 De altfel, ambiguitatea prevederilor legale amintite a fost sesizată chiar de către 
legiuitor, determinând împărŃirea denaturanŃilor după cum pot fi utilizaŃi pentru "produse 
cosmetice" sau pentru "alte produse decât cele cosmetice", precizare ce a intervenit prin H.G. 
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nr. 367/27.05.2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. în cuprinsul Notei de 
fundamentare a H.G. nr. 367/2015 s-a reŃinut expresis verbis faptul că "noŃiunea de industrie 
cosmetică este o noŃiune foarte generală, care nu acoperă scopul avut în vedere la momentul 
instituirii reglementării de mai sus", impunându-se, astfel, modificarea textului antecitat în 
sensul arătat mai sus. 
 Modificarea adusa prin HG nr. 367/2015 nu operează retroactiv, potrivit principiului 
neretroactivităŃii legii fiscale, sens în care societăŃii F. SA nu i se poate pretinde ca în perioada 
2008-2011 să fi manifestat o conduită fiscală conformă cu actuala reglementare. Mai mult, 
interpretarea promovată de organele fiscale în cadrul Deciziei nr. 223/15.07.2015 şi a 
Raportului de InspecŃie Fiscală este una care dezavantajează vădit contribuabilul, în contextul 
în care rezultă cu certitudine că existau  probleme serioase de interpretare ale normei în forma 
sa anterioară, probleme care au determinat legiuitorul să intervină . 
 Revenind la prevederile legale aplicabile la data inspecŃiei fiscale, consideră relevante 
comentariile din adresa transmisă de către DirecŃia Generală de LegislaŃie Cod Fiscal şi 
reglementări vamale sub semnătura d-nei M.V., director general adjunct, către dl. I.M., 
director general al DirecŃiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care se 
precizează că: 
  „Formularea de «industrie cosmetică» nu face referire la o activitate clasificată statistic 
printr-un cod CAEN. MenŃionăm că atunci când s-a dorit acest lucru, în legislaŃia din 
domeniul accizelor a fost clar precizată încadrarea în nomenclatura CAEN a respectivei 
activităŃi [ex: alin. (34) şi (35) de la pct. 82 din normele metodologice]'. 
 NoŃiunea de „industrie cosmetică" nu beneficiază de o definiŃie legală care să restrângă 
conŃinutul ei strict la fabricarea produselor cosmetice în accepŃiunea Regulamentului 
1223/2009. Dimpotrivă, aria de activitate a companiilor care produc produse cosmetice se 
completează cu produse de curăŃenie şi de întreŃinere a casei, odorizante pentru încăperi, 
produse care sunt asimilate industriei cosmetice, ele neputându-se încadra într-o altă industrie. 
 Având în vedere aspectele prezentate în cele de mai sus, apreciază că este eronată 
concluzia organelor de soluŃionare că aplicarea scutirii de alcool etilic nu poate fi acordată în 
cazul utilizării denaturantului 1,2 propandiol decât la fabricarea unor produse cosmetice, 
întrucât o astfel de interpretare sfidează spiritul şi litera legii (precum şi intenŃia legiuitorului), 
care condiŃionează scutirea de industria în care denaturantul pentru alcool etilic este utilizat 
(în cazul nostru, produsele de curăŃenie sau odorizante pentru încăperi, fiind încadrate în 
industria cosmetică) şi nu de tipul de produs la care este folosit alcoolul etilic, respectiv 
produse cosmetice, conform interpretării organelor fiscale. 
  FaŃă de cele expuse mai sus, se poate concluziona că există un element serios de dubiu 
în ceea ce priveşte claritatea legislaŃiei fiscale relevantă speŃei, element de dubiu care a 
generat puncte de vedere contradictorii. 
 În astfel de cazuri, devine aplicabil un principiu adus în atenŃia statelor prin 
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) - principiul in dubio contra 
fiscum, potrivit căruia orice dubiu asupra existenŃei faptului impozabil, asupra naturii acestuia 
sau asupra normei aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, profită 
contribuabilului. Astfel, în lumina CEDO, acolo unde legislaŃia naŃională oferă interpretări 
ambigue sau multiple unor drepturi şi obligaŃii ale contribuabililor, remediul cel mai la 
îndemână pentru autorităŃi pentru a se conforma CEDO este aplicarea principiului in dubio 
contra fiscum, ridicat la rang de drept al omului (a se vedea Cauza Serkov vs. Ucraina - 
Cererea nr. 39766/05). 
 Suplimentar, se impune a fi precizat că în conformitate cu jurisprundenŃa constantă a 
CurŃii Europene a Drepturilor Omului, preeminenŃa dreptului, unul dintre principiile 
fundamentale ale unei societăŃi democratice, este inerentă ansamblului articolelor ConvenŃiei 
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(Broniowski c.Poloniei, par. 147). Aceasta presupune respectarea principiului securităŃii 
raporturilor juridice, ale cărui exigenŃe nu se limitează la interzicerea redeschiderii unei 
proceduri finalizate cu o hotărâre definitivă, ci implică, printre altele, accesul la legislaŃia 
aplicabilă, dar si previzibilitatea acestei legislaŃii. 
  În materia fiscală, în care interesele contribuabilului sunt sensibil afectate de deciziile 
administraŃiei, acesta are în mod indubitabil dreptul de a fi informat în avans asupra actelor pe 
care le efectuează într-o manieră care să-i permită să se comporte în cunoştinŃă de cauză. 
Altfel spus, contribuabilul trebuie să cunoască legea de aşa manieră încât să poată acŃiona 
preventiv.  
 În orice caz, în lumina aspectelor prezentate mai sus, este clar că organele de inspecŃie 
fiscală nu au un temei legal valid pentru recalcularea unor obligaŃii de plată sub forma 
accizelor, majorărilor şi penalităŃilor de întârziere, cu atât mai mult cu cât Societatea nu a adus 
un prejudiciu statului prin acŃiunile şi operaŃiunile desfăşurate. 
 Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală 
solicită respingerea acŃiunii formulata de reclamanta S.C. F. S.A.  
 Intimata arată că prin cererea de chemare în judecata, reclamanta a solicitat anularea 
Deciziei nr.223/15.07.2015 emisa de DGSC in parte in ce priveşte pct.1 referitor la suma de 
544.317,58 lei si în tot în ce priveşte pct.2 referitor la suma de 57.283.820 lei.; anularea 
parŃiala a Deciziei de impunere nr. F-MC 1661/15.12.2014 emisa de DGAMC si a Raportului 
de inspecŃie fiscala nr.F-MC 376/15.12.2014 pentru suma totala de 57.283.820 lei 
(544.317,58 lei penalitate fiscala calculata pentru accizele pretins datorate pe anul 2007 şi 
suma de 56.739.502,42 lei reprezentând accize stabilite la plata pentru perioada anilor 2008-
2011 si aacesorii fiscale calculate conform RIF); obligarea la plata cheltuielilor de judecata. 
 Invoca excepŃia lipsei de interes în ce priveşte suma de 544.317,58 lei reprezentând 
penalitate fiscala, suma regăsita in ambele petite ale cererii de chemare in judecata. 
  Învederează instanŃei ca reclamanta solicita anularea actelor de impunere in condiŃiile 
in care prin Decizia nr.223 bis/24.09.2015 organul de soluŃionare a contestaŃiei a admis 
cererea societăŃii de îndreptare a erorii materiale admiŃând contestaŃia administrativa si pentru 
aceasta suma. 
  Astfel conform celor reŃinute in decizia menŃionata mai sus: 
  "Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile art.48 alin.(1) din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Decizia nr.223/15.07.2015 se va modifica în sensul că suma 
corespunzătoare soluŃiei de admitere a contestaŃiei este de 10.204.720 lei compusă din accize 
în sumă de 3.628.784 lei, majorări de întârziere în sumă de 6.031.618 lei şi penalităŃi de 
întârziere în sumă de 544.318 lei Şi suma corespunzătoare soluŃiei de respingere este în 
cuantum de 56.739.502 lei compusă din accize în sumă de 23.444.347 lei, majorări de 
întârziere în sumă de 29.778.504 lei şi penalităŃi de întârziere în sumă de 3.516.651 lei. 
  Prezenta modifică în mod corespunzător Decizia nr.223/15.07.2015". 
  Prin urmare, având în vedere ca prin decizia de modificare a deciziei de soluŃionare a 
contestaŃiei a fost desfiinŃat actul organelor fiscale si cu privire le suma de 544.318 lei, 
reclamanta nu justifica un interes in promovarea unei cai de atac împotriva acestui act 
administrativ. 
  Pe cale de consecinŃa, consideră ca excepŃia invocata este intemeiata, având in vedere 
ca actul administrativ nu aduce nicio vătămare reclamantei cu privire la suma de 544.318 lei, 
iar aceasta nu poate justifica un interes in formularea acŃiunii cu privire la aceasta suma. 
 Pe fondul cauzei, solicită a se reŃine ca cererea de chemare în judecata este 
neîntemeiata si solicită a o respinge având in vedere faptul ca organele de inspecŃie fiscala si 
DirecŃia generala de soluŃionare a contestaŃiilor au reŃinut corect situaŃia de fapt si au stabilit 
in mod legal obligaŃiile fiscale in sarcina reclamantei. 
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  Cu privire la aspectele procedurale indicate de reclamanta precizează următoarele: 
  Reclamanta afirma în mod eronat ca depăşirea termenului de 6 luni pentru efectuarea 
inspecŃiei fiscale a drept consecinŃa anularea actelor administrative. 
  Intimata solicită a se observa că termenul în care poate fi efectuată inspecŃie fiscală 
este un termen de recomandare şi nu unul sancŃionator astfel că, depăşirea acestuia nu atrage 
decăderea dreptului organelor de inspecŃie fiscală de a finaliza inspecŃia fiscală. 
  Pe de alta parte extinderea duratei inspecŃiei fiscale a fost cauzată de faptul că organele 
de inspecŃie fiscală din cadrul DirecŃiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili au 
solicitat clarificări la direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice, 
respectiv DirecŃiei Generale LegislaŃie Cod de Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi 
Contabile prin adresele nr.1200945/29.05.2014 şi nr. 1336589/25.11.2014 la care s-a primit 
răspuns după o perioadă mai mare de 6 luni, respectiv prin adresa nr.669578/14.10.2014 şi 
adresa nr.672338/15.12.2014. 
  Potrivit practicii judecătoreşti şi doctrinei juridice, nerespectarea dispoziŃiilor 
procedurale nu poate fi admisă ca o condiŃie suficientă în anularea actelor emise dacă nu se 
dovedeşte atât vătămarea câ si imposibilitatea remedierii acestei vătămări prin alte mijloace 
decât anularea respectivului act, fapte nedovedite în speŃă. 
  Totodată, arată că nulitatea constituie sancŃiunea care loveşte orice act juridic săvârşit 
fără respectarea dispoziŃiilor prevăzute de lege pentru validitatea sa iar, în speŃă, actul 
administrativ fiscal contestat conŃine elementele ale căror lipsă ar fi determinat nulitatea sa, 
acestea fiind prevăzute în mod explicit şi limitativ la art.46 din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003. 
  De asemenea, nu pot fi primite aserŃiunile reclamantei în legătura avizul de inspecŃie 
fiscala si prescripŃia dreptului de a efectua inspecŃie fiscala pentru anul 2008. 
  Cu privire la anul 2007 organul de soluŃionare a contestaŃiei a admis contestaŃia 
reclamantei constatând prescris dreptul de stabilire a creanŃelor fiscale. 
  In cuprinsul Raportului de inspecŃie fiscală la Capitolul I - „Date despre inspecŃia 
fiscală", organele de inspecŃie fiscală au înscris la rubrica "Număr şi data transmitere Aviz IF" 
- "Nr aviz.4 Data Aviz 23.11.2012", la rubrica "Amânări" - "Nr. acord: 20511 Data acord: 
27.11.2012", la rubrica „Numărul de înregistrare înscris în Registrul Unic de Control": 
"RUC:162/Data de 15.01.2013", iar la rubrica privind perioada în care s-a desfăşurat inspecŃia 
fiscală, a fost menŃionat "...de la 15.01.2013 până la data de 14.11.2014". 
  Din documentele existente la dosarul cauzei se poate observa că organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul DirecŃiei Regionale pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Cluj au comunicat 
reclamantei "Avizul de inspecŃie fiscală nr.R-BH 4 din 23.11.2012" la data de 26.11.2012, 
potrivit semnăturii de primire şi ştampilei societăŃii aplicată pe acesta şi fiind înregistrat la 
reclamanta la această dată sub nr.690. 
  Potrivit "Avizului de inspecŃie fiscală nr.R-BH 4 din 23.11.2012" reclamanta trebuia 
să facă obiectul unei inspecŃii fiscale începând cu data de 24.12.2012 în ceea ce priveşte 
"Accizele pentru alcool etilic în perioada 01.01.2007-31.12.2011". 
  Prin adresa nr.692/26.11.2012 S.C. F. S.A. a solicitat DirecŃiei Regionale pentru 
Accize şi OperaŃiuni Vamale Cluj amânarea începerii inspecŃiei fiscale cu două săptămâni, 
"...respectiv începerea acesteia în data de 07.01.2013...datorită faptului că în perioada 
sărbătorilor de iarnă, 24 decembrie 2012-04 ianuarie 2013 majoritatea angajaŃilor societăŃii 
vor fi în concediu de odihnă", amânare care a fost aprobata pana la data de 14.01.2013. 
  Analizând Registrul unic de control se poate constata ca data menŃionată în acesta, la 
pagina 28 poziŃia 162 de organele de inspecŃie fiscală, este data începerii inspecŃiei fiscale, 
respectiv data de 15.01.2013. 
  În ceea ce priveşte perioada cuprinsă între 01.01.2008 -31.12.2008, nu se pot reŃine în 
soluŃionarea favorabilă a cauzei argumentele reclamantei, întrucât inspecŃia fiscală a început 
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conform datelor înscrise în registrul unic de control la data de 15.01.2013, deci înlăuntrul 
termenului de prescripŃie, fapt pentru care in mod corect a fost respinsa ca neîntemeiată 
excepŃia prescripŃiei dreptului organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale pentru anul 2008, 
invocată de reclamanta. 
  Alta neregularitate procedurala invocata de reclamanta este aceea ca inspecŃia fiscala 
pentru perioada 2009-2011 incalca principiul unicităŃii inspecŃiei fiscale. 
  In perioada 01.01.2009 - 31.12.2011 reclamanta a solicitat acordarea scutirii indirecte 
de la plata accizelor pentru alcoolul etilic denaturat, în baza prevederilor pct. 22 alin.(33) din 
Normele metodologice de aplicare a art. 200 din Codul fiscal, în vigoare în perioada ianuarie 
2009 - martie 2010, respectiv a prevederilor pct. 111 alin.(37) din Normele metodologice de 
aplicare a art.206A58 din Codul Fiscal, în vigoare din aprilie 2010, depunând la organele 
fiscale cereri pentru restituirea accizelor. 
  Potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanŃelor nr.420/2007 pct.1 
din SecŃiunea a 2-a: "Verificarea se efectuează în baza art. 56 din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 
  Astfel, procesele verbale încheiate de organele fiscale au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile art.56 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 ca urmare a 
cercetărilor la fata locului, reclamanta nefăcând obiectul unei inspecŃii fiscale privind accizele 
pentru perioada 2009-2011 în conformitate cu dispoziŃiile art.96 din acelaşi act normativ, 
până la data inspecŃiei fiscale care face obiectul prezentei cauze. 
  InspecŃia fiscală, definită de art.94 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are 
ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităŃii şi conformităŃii declaraŃiilor fiscale, 
corectitudinii şi exactităŃii îndeplinirii obligaŃiilor de către contribuabili, respectării 
prevederilor legislaŃiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenŃelor obligaŃiilor de plată, precum 
şi a accesoriilor aferente acestora. 
  Procesul verbal a avut ca scop verificarea unor situaŃii de fapt referitoare la activitatea 
reclamantei nefiind un act supus rigorilor art.105A1 alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care precizează că "Prin reverificare se 
înŃelege inspecŃia fiscală efectuată ca urmare a apariŃiei unor date suplimentare necunoscute 
inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenŃează rezultatele acestora.  
  In concluzie, principiul unicităŃii inspecŃiei fiscale invocat de către reclamanta nu a 
fost încălcat având în vedere că pentru obligaŃia reprezentând accize pentru alcool etilic 
aceasta a fost supusă unei singure inspecŃii fiscale finalizate prin întocmirea Raportului de 
inspecŃie fiscală nr.F-MC 376/15.12.2014 şi emiterea Deciziei de impunere privind obligaŃiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr.F-MC 1661/15.12.2014 de către 
organele de inspecŃie fiscală din cadrul DirecŃiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili, organele de inspecŃie fiscala neavand niciun motiv sa emită decizie de 
reverificare. 
  Cu privire la aspectele de fond invocate de reclamanta precizează că reclamanta a 
achiziŃionat, în perioada 01.01.2008-31.12.2008, alcool etilic denaturat în regim de scutire 
directă de la plata accizelor de la S.C. P. FILIALA GHERLA S.R.L, S.C. E.G. S.R.L. şi S.C. 
P.A.T.S.R.L, în baza autorizaŃiilor de utilizator final nr.1/17.01.2007, nr.R017/05.09.2007 
nr.RO12/01/23.01.2008 şi nr.R012/08/29.05.2008 emise de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice Cluj şi DirecŃia JudeŃeană de Accize şi OperaŃiuni Vamale Cluj, în scopul prevăzut de 
art.200 alin.(1) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  De asemenea, în perioada 2009 - 2011 societatea a achiziŃionat cantitatea de 382.730 
kg alcool etilic denaturat de la S.C. E.G. S.R.L, S.C. P.A.T.S.R.L. şi S.C. M.S.A. în regim de 
scutire indirectă de la plata accizelor în baza prevederilor pct.22 alin.(33) din Hotărârea 
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Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, 
respectiv a prevederilor pct.111 alin.(37) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, în vigoare în perioada aprilie 
2010 - decembrie 2011. 
  Urmare verificărilor efectuate, s-a constatat că alcoolul etilic denaturat cu 1,2 
propandiol achiziŃionat de reclamanta a fost utilizat atât la fabricarea de produse cosmetice cât 
si la fabricarea de produse de curăŃenie si odorizante pentru încăperi, respectiv pentru 
următoarele produse: T. - soluŃie pentru curăŃat aragaz, T. - soluŃie pentru curăŃat cuptoare şi 
vase emailate, T. -produs pentru spălări grosiere, N. - soluŃie pentru curăŃat geamuri şi 
suprafeŃe lucioase şi produse şi A.F.. 
  In cauza de faŃă sunt incidente şi prevederile art.2 alin.(1) lita) din Legea nr. 178/2000 
privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
menŃionează: 
  "(1) Pentru aplicarea prezentei legi termenii şi sintagmele de mai jos semnifică după 
cum urmează: 
  a) produs cosmetic - orice substanŃă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu 
diverse părŃi externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, organe genitale 
externe sau cu dinŃii şi mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăŃa, a le 
parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a 
le menŃine în bună stare; (...)" 
  Astfel, pentru alcoolul etilic denaturat si utilizat pentru producerea de produse care nu 
sunt destinate consumului uman alimentar, scutirea de la plata accizelor se acordă direct, în 
condiŃiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv pe baza 
autorizaŃiei de utilizator final, emisă de autorităŃile fiscale teritoriale în a cărei rază isi are 
sediul solicitantul, iar în perioada 2010-2011, scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul 
denaturat si utilizat pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman 
alimentar, se acordă indirect, în modalitatea si condiŃiile reglementate prin normele 
metodologice, livrarea produselor urmând a se face la preturi cu accize, iar operatorii 
economici utilizatori urmând să solicite compensarea/scutirea accizelor conform Codului de 
procedură fiscală. 
  De asemenea, potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal în cazul alcoolului etilic 
destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate 
consumului uman, substanŃele admise pentru denaturarea acestuia sunt împărŃite în două 
categorii: cele utilizate în industria cosmetică, printre care şi denaturantul 1,2 propandiol, şi 
cele folosite în alte industrii unde nu se regăseşte denaturantul 1.2 propandiol. 
  Astfel, legiuitorul a condiŃionat în mod expres scutirea de la plata accizelor atât pe cea 
directă cât şi pe cea indirectă de respectarea întocmai a categoriei de denaturant utilizată în 
raport de industria căreia îi aparŃine produsul finit în producŃia căruia se utilizează alcoolul 
denaturant. 
  Intimata solicită a se reŃine ca formularea "industrie cosmetică" nu face referire la o 
activitate clasificată statistic printr-un cod CAEN. 
  MenŃionează că atunci când s-a dorit acest lucru, în legislaŃia din domeniul accizelor a 
fost clar precizată încadrarea în nomenclatura CAEN a respectivei activităŃi (ex: alin.(34) şi 
alin. (35) de la pct.82 din normele metodologice). 
  Conform Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN, Fabricarea 
parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 şi Fabricarea săpunurilor, 
detergenŃilor şi a produselor de întreŃinere -2041, fac parte din subgrupa 204 - Fabricarea 
săpunurilor, detergenŃilor şi a produselor de întreŃinere, cosmetice şi de parfumerie, care, la 
rândul ei, face parte din clasa 20 - Fabricarea substanŃelor şi a produselor chimice. 
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  Aşadar, cel puŃin din punct de vedere al Clasificării activităŃilor din economia 
naŃională - CAEN, produsele cosmetice sunt privite distinct de detergenŃi şi produsele de 
întreŃinere. 
  De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr.605/2008 produsele pentru curăŃenie 
nu sunt considerate produse cosmetice, atât produsele cosmetice cât şi produsele pentru 
curăŃenie fiind prezentate ca făcând parte din categoria produselor industriei chimice si nu 
industriei cosmetice cum greşit susŃine reclamanta. 
  Având în vedere cele reŃinute, în mod legal organele de inspecŃie fiscală au stabilit în 
sarcina reclamantei accize pentru alcool etilic în sumă de 23.444.347 lei, motiv pentru care, în 
conformitate cu art.216 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, a fost respinsa contestaŃia 
administrativa. 
   Referitor la capătul de cerere privind cheltuielile de judecata, solicită respingerea 
acestuia ca neîntemeiat, având în vedere ca nu sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art.453 
din Codul de procedura civila. 
  În speŃa, solicită a se avea în vedere aplicarea corectă de către autorităŃile fiscale a 
legislaŃiei aplicabile, iar, în subsidiar, să se facă aplicabilitatea prevederilor art. 451 alin. 2 
C.proc.civ. în sensul diminuării onorariilor solicitate raportat la complexitatea cauzei şi a 
activităŃii depusă în cauză. 
 Prin cererea modificatoare a acŃiunii introductive şi răspunsul la întâmpinare, 
reclamanta îşi restrânge cererea principala sens în care, menŃionează ca într-adevăr în data de 
28.09.2015, SocietăŃii i-a fost comunicata Decizia nr. 223BIS/24.09.2015, prin care parata a 
admis cererea de îndreptarea eroare materiala, inlaturand din valoarea totala a impunerii si 
suma de 544.318 lei. 
  Prin aceiaşi Decizie nr. 223BIS/24.09.2015, organul de soluŃionare a menŃinut 
impunerea atacata prin cererea principala, în suma totala de 56.739.502 lei. 
  In tot acest context, prin prezenta Societatea restrânge cererea principala, menŃionând 
ca acŃiunea in anulare este îndreptata împotriva sumei de 56.739.502 lei, menŃinută prin 
decizia de soluŃionare a contestaŃiei fiscale nr. 223/15.07.2015 si decizia 223BIS/24.09.2015. 
  Astfel, reconfigurat, petitul introductiv asupra căruia onorata Curte este chemata se 
pronunŃe se prezintă astfel: anularea Deciziei nr. 223/15.07.2015 privind soluŃionarea 
contestaŃiei depuse de subscrisa F. S.A., emisă de ANAF - DirecŃia Generală de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor ("Decizia de SoluŃionare") si a Deciziei nr. 223BIS/24.09.2015, în ce priveşte 
suma de 56.739.502,42 lei (aferentă anilor 2008-2011); anularea parŃială a Deciziei de 
Impunere nr. F-MC 1661 din 15.12.2014, emisă de DirecŃia Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili - Activitatea de InspecŃie Fiscală ("Decizia de Impunere") şi a 
Raportului de inspecŃie fiscală nr. F-MC 376 din 15.12.2014, emis de DirecŃia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili -Activitatea de InspecŃie Fiscală ("Raportul de InspecŃie 
Fiscală", "RIF"), pentru suma de 56.739.502,42 lei, reprezentând accize stabilite la plată 
pentru perioada anilor 2008-2011 şi accesorii fiscale calculate conform RIF; obligarea pârâtei 
la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu. 
  In atare context, faŃă de modificarea cererii principale, apreciază ca excepŃia lispei de 
interes invocata de către parata, în ceea ce priveşte anularea sumei de 544.318,58 lei, se 
impune a fi respinsa ca nefondata.  
  Din actele dosarului, Curtea de Apel va reŃine următoarele: 
 Referitor la excepŃia lipsei de interes pentru suma de 544.317,58 lei reprezentând 
penalitate fiscală, anularea actelor de impunere a fost solicitată prin cererea de chemare în 
judecată iniŃială tocmai având în vedere conŃinutul acesteia şi pentru că la data formulării şi 
introducerii acŃiunii, 17.09.2015, reclamanta F. SA nu a avut cunoştinŃă de decizia 
223bis/24.09.2015 prin care organul de soluŃionare al contestaŃiei a admis cererea societăŃii de 
îndreptare a erorii materiale admiŃând contestaŃia administrativă şi pentru această sumă. 
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 Ulterior, reclamanta şi-a modificat cererea de chemare în judecată la data de 
05.11.2015 faŃă de decizia 223bis/24.09.2015 solicitând anularea ambelor decizii, precum şi a 
deciziei de impunere şi a raportului de inspecŃie fiscală doar în ceea ce privieşte suma de 
56.739.502,42 lei aferentă anilor 2008-2011. 
 Ca atare, excepŃia lipsei de interes se impune a fi respinsă, deoarece la soluŃionarea 
cauzei, Curtea nu va avea în vedere şi suma de 544.318 lei care a fost înlăturată ca urmare a 
admiterii cererii de îndreptare a erorii materiale şi a modificării acŃiunii introductive. 
 În ceea ce priveşte fondul cauzei, Curtea va reŃine că societatea F. SA a utilizat în baza 
autorizaŃiilor de utilizator final 17 din 05.09.2007, 1 din 17.01.2007, RO 12/1 din 23.01.2008 
şi RO 12/08/29.05.2008 alcool etilic denaturat cu 1,2 propandiol în activitatea sa de fabricare 
de produse cosmetice, produse de curăŃenie şi odorizante de încăperi. Pentru aceste produse, 
în baza autorizaŃiilor mai sus arătate, i s–a acordat scutire de accize de către autoritatea 
fiscală.  
 În cererile pentru eliberarea autorizaŃiilor de utilizator final, reclamanta a arătat şi 
produsele în producŃia cărora urmează a se utiliza alcool etilic denaturat, inclusiv produse de 
curăŃenie şi odorizante de cameră. 
 Ulterior, s-a procedat la o inspecŃie fiscală a societăŃii F. SA care a fost avizată prin 
avizul cu nr.4 din 23.11.2012, că începând cu data de 24.11.2012 va face obiectul unei 
inspecŃii fiscale privind accizele pe alcool etilic din perioada 01.01.2007 – 31.12.2011. 
 Ca urmare a solicitării reclamantei DRAOV Cluj a încuviinŃat amânarea inspecŃiei 
fiscale care a început la data de 15.01.2013 conform registrului unic de control.  
 La data de 25.04.2013 prin decizia 7818/25.04.2013 a fost suspendată inspecŃia fiscală 
pe motivul îndeplinirii condiŃiei privind stabilirea realităŃii tranzacŃiilor, condiŃie prev.la art.2 
lit.e din Ordinul 14/2010 în conformitate cu art.104 alin.4 şi 5 C.pr.fiscală. 
 Prevederile art.104 alin.4 şi 5 C.pr.fiscală stabilesc posibilitatea suspendării unei 
inspecŃii fiscale în cazul în care există motive justificate urmând ca la încetarea acestor motive 
să se dispună printr-o decizie reluarea inspecŃiei fiscale în condiŃiile art.8 din Ordinul 
467/2013. 
 Organul de inspecŃie fiscală nu a procedat la comunicarea către reclamantă a unei 
înştiinŃări de reluare a inspecŃiei fiscale ci a procedat la emiterea unui nou aviz de inspecŃie 
fiscală cu nr.17 din 11.03.2014 consemnat în Registrul unic de control al societăŃii. 
 Potrivit art.104 alin.3 C.pr.fiscală perioadele în care derularea inspecŃiei fiscală este 
suspendată, nu sunt incluse în calculul duratei acesteia, iar din raportul de inspecŃie fiscală 
rezultă că numărul şi data transmiterii avizului de inspecŃie fiscală este F-MC 17 din 
11.03.2014 arătându-se şi că inspecŃia fiscală nu a fost amânată. De asemenea, perioada în 
care s-a desfăşurat inspecŃia fiscală este 11.03.2014 – 13.11.2014 şi s-a menŃionat şi faptul că 
inspecŃia fiscală nu a fost suspendată. 
 Toate aceste menŃiuni din raportul de inspecŃie fiscală duc la concluzia că organul de 
inspecŃie fiscală nu a procedat la reluarea inspecŃiei fiscale că inspecŃia fiscală începută în 
data de 24.11.2012 fixat ulterior în data de 14.01.2013 nu a fost reluată, fiind începută o nouă 
inspecŃie fiscală în baza avizului F-MC 17 din 11.03.2014. 
 Această situaŃie este în măsură să încalce principiul unicităŃii inspecŃiei fiscale stabilit 
în art.105 alin.3 C.pr.fiscală, şi să fundamenteze susŃinerile reclamantei referitoare la 
prescripŃia dreptului de a cere executarea silită a creanŃelor fiscale pe anul 2008.  
 Astfel, art.131 C.pr.fiscală, arată că dreptul de a cere executarea silită a creanŃelor 
fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui care a luat 
naştere acest drept. În cazul de faŃă, nu sunt întrunite condiŃiile pentru suspendarea sau 
întreruperea termenului de prescripŃie, aşa cum sunt ele reglementate de art.132 şi 133, aşa 
încât momentul la care a început inspecŃia fiscală raportat la avizul din 11.03.2014 converge 
în sensul împlinirii termenului de prescripŃie pentru accizele aferente anului 2008. 
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 De asemenea, art.98 alin.1 C.pr.fiscală menŃionează că inspeŃia fiscală se efectuează în 
cadrul termenului de prescripŃie de a stabili obligaŃii fiscale. 
 Faptul că nu s-a procedat conform art.134 C.pr.fiscală de către organul de inspecŃie 
fiscală şi mai apoi de organul fiscal care a emis decizia de impunere, nu este în măsură să 
valideze această impunere, iar neanalizarea în cadrul contestaŃiei administrativ fiscale 
conform art.205 C.pr.fiscală, conduce la ideea că şi organul de soluŃionare a contestaŃiei nu a 
procedat la analizarea tuturor apărărilor reclamantei în sensul prevăzut de art.213 alin.1 
C.pr.fiscală. 
 Curtea consideră că încălcarea principiciul unicităŃii inspecŃiei fiscale s-a produs şi din 
perspectiva faptului că reclamanta a fost supusă în perioada 2009-2011 unor verificări în 
privinŃa accizelor aferente alcoolului etilic denaturat soldate cu întocmirea de procese verbale 
de control şi decizii de restituire. 
 Aceste aspecte tranşate prin acte administrativ fiscale au fost legate prin efectuarea şi 
compunerii unei noi inspecŃii fiscale fără să existe date suplimentare necunoscute pentru a se 
decide reverificarea acestei perioade în conformitate cu art.105 alin.3 C.pr.fiscală. 
 Prin aceasta a fost încălcat şi principiul securităŃii juridice, întrucât societatea 
reclamantă avea convingerea că a procedat corect din punct de vedere fiscal, tocmai datorită 
aprobării solicitărilor de rambursare a accizelor aferente alcoolului etilic denaturat, 
considerând că avea dreptul să beneficieze de scutirea reglementată de art.206/58 alin.1 lit.b 
Cod fiscal. 
 DirecŃia Generală LegislaŃie Cod Procedură Fiscală, Reglementări nefiscale şi 
contabile a dat o nouă interpretare dispoziŃiilor legale în vigoare, iar prin concluziile inspecŃiei 
fiscale s-a apreciat că pentru alcoolul etilic denaturat achiziŃionat în perioada de scutire directă 
01.01.2007-31.12.2008 şi perioada de scutire indirectă 01.01.2009-31.12.2011 şi utilizat la 
fabricarea de produse de curăŃenie şi odorizante pentru încăperi, Societatea F. SA datorează la 
bugetul de stat accize în sumă de 27.126.393 lei, majorări şi dobânzi de întârziere de 
35.869.154 lei şi penalităŃi de întârziere de 4.068.958 lei. 
 În baza raportului de inspecŃie fiscală s-a emis decizia de impunere F-MC 1661 din 
15.12.2014 emisă de DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru suma 
totală de 66.944.222 lei aferentă anilor 2007-2011. 
 ContestaŃia administrativ fiscală formulată de reclamantă a fost admisă în parte prin 
decizia 223/05.07.2015 emisă de DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor pentru 
suma de 9.660.402 lei şi respinsă ca neîntemeiată pentru suma de 57.283.820 lei, din care 
accize pentru alcool etilic 23.444.347 lei, dobânzi şi majorări de întârziere aferente accizelor 
în sumă de 29.778.504 lei şi penalităŃi de întârziere în sumă de 4.060.969 lei. 
 Ulterior, prin decizia 223bis/24.09.2015 s-a menŃinut impunerea pentru suma de 
56.739.502 lei îndreptându-se eroarea materială şi înlăturându-se din valoarea totală a 
impunerii suma de 544.318 lei reprezentând penalităŃi pe anul 2007. 
  În decizia de soluŃionare a contestaŃiei 223/15.07.2015 au fost respinse argumentele 
reclamantei referitoare la prescripŃie şi la încălcarea principiilor mai sus arătate pe motivul 
înlăturat de instanŃa de recurs constând în începerea inspecŃiei fiscale, la data de 15.01.2013, 
dată la care a fost trecută inspecŃia în registrul de control şi a înlăturat argumentul conform 
căreia nu era necesară o decizie de reverificare. 
 Pe fondul contestaŃiei organul fiscal a considerat că alcoolul etilic denaturat nu a fost 
utilizat doar pentru produse cosmetice, aşa încât societatea datorează accizele pentruu care nu 
beneficiază de scutire. 
 Cu toate că organul fiscal a considerat că raportat la ordinul 605/2008 produsele pentru 
curăŃenie nu sunt considerate produse cosmetice, ci făcând parte din categoria produselor 
industriei chimice şi că  din punct de vedere a codurilor CAEN, produsele cosmetice sunt 
privite distinct de detergenŃi şi produse de întreŃinere nefiind incident art.2 alin.1 lit.a din 
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Legea 178/2000 Curtea va considera că impunerea acestor accize reclamantei nu este 
justificată de cadrul normativ şi de practica CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene.  
 Astfel, prevederile HG 367 din 27 mai 2015 au determinat împărŃirea denaturanŃilor 
după cum aceştia pot fi utilizaŃi pentru produse cosmetice sau pentru alte produse, tocmai 
pentru a clarifica aspectele din Codul fiscal. Dacă noŃiunea de produs cosmetic este 
reglementată, aşa cum arată reclamanta, potrivit art.2 alin.1 lit.a din Legea 178/2000, noŃiunea 
de industrie cosmetică nu beneficiază de o definiŃie legală care să restrângă conŃinutul ei la 
fabricarea produselor cosmetice. 
 În acest sens, practica CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene cauzele C314/14 şi C 
163/2009 consacră regula conform căreia scutirea de accize prevăzută de directiva 92/83 este 
condiŃionată de scopul final în care este folosit alcoolul etilic. 
 Astfel, alcoolul etilic a fost denaturat în baza autorizaŃiilor emise de organul fiscal, iar 
produsele de curăŃenie, de întreŃinere a casei şi odorizantele pentru încăperi pot fi considerate 
produse care sunt asimilate produselor fabricate de industria cosmetică.  

Chiar şi în ipoteza în care tipul de denaturant nu ar Ńine de industria cosmetică, acesta 
nu ar aduce atingere dreptului de a i se aplica scutirea indirectă de acciză conform normelor 
de la nivelul Uniunii Europene, obiectivul fiind conform hotărârii din cauza C 36/06 a CJUE 
de a neutraliza impactul accizelor asupra alcoolului folosit ca produs intermediar. 
 Pe de altă parte, s-a refuzat de către Biroul de Autorizări şi Supraveghetori Fiscali din 
cadrul D.G.F.P.Cluj, emiterea autorizaŃiei de utilizator final de alcool denaturat cu metanol, 
făcându-i-se cunoscut reclamantei că poate utiliza acest produs în calitate de utilizator final de 
alcool parŃial denaturat urmând să fie inclus în produse asimilate produselor cosmetice, 
respectiv în produse de curăŃenie şi odorizante pentru încăperi. 
 Din art.20, 25 şi 27 ale DirecŃiei 92/83 rezultă că doar băuturile alcoolice fac obiectul 
accizelor la acoolul etilic, scutirea acoperind toate tipurile de alcool etilic denaturat, iar 
scutirea de la plata accizelor directă sau indirectă pe baza autorizaŃiei de utilizator final, nu are 
relevanŃă. 
 Or, în toate produsele fabricate de reclamantă este folosit alcool etilic denaturat, fapt 
necontestat de organul fiscal, care nu este destinat consumului uman, iar prevederile legale 
condiŃionează scutirea de noŃiunea de industrie cosmetică şi nu de noŃiunea de produse 
cosmetice, fapt ce reiese din punctul 22 alin.3 respectiv 111 alin.3 din Normele metodologice 
la Codul fiscal. 
   Toate aceste aspecte fac ca interpretarea organului fiscal să nu poată fi luată în 
considerare deoarece nu există o normă fiscală care să stabilească dincolo de orice dubiu că 
doar produsele cosmetice sunt scutite de la accize ci, din contră rezultă că şi produsele de 
genul celor fabricate de reclamantă trebuie scutite de la plata accizelor, nefiind un temei legal 
pentru recalcularea acestor obligaŃii de plată. 
 În consecinŃă, Curtea va aprecia că pe de o parte sunt întemeiate criticile referitoare la 
prescripŃia dreptului de a pretinde creanŃe fiscale pe anii 2007 şi 2008, pe anul 2007 fiind 
recunoscut şi de organul fiscal prin decizia 223bis/24.09.2015 ,că nu poate fi considerat avizul 
17 din 11.03.2014 altfel decât marcând o nouă inspecŃie fiscală, că deşi procesele verbale şi 
deciziile confirmă dreptul la scutirea indirectă de accize a societăŃii reclamante s-a procedat 
ulterior la o nouă interpretare a conŃinutului normelor fiscale, menită să încalce principiul 
unicităŃii inspecŃiei fiscale, aceasta nefiind reluată în baza unei decizii de reluare , precum şi a 
securităŃii raporturilor juridice, că principiul respectiv ca şi principiul proporŃionalităŃii au fost 
încălcate în condiŃiile în care această nouă interpretare este contrară deciziilor CurŃii Europene 
de JustiŃie în materia accizelor şi nu poate fi reŃinută în sarcina reclamantei o încălcare a 
prevederilor Codului fiscal. 

Ca urmare, Curtea de Apel Cluj în conformitate cu prev.art.218 C.pr.fiscală şi art.18 
din Legea 554/2004 va admite acŃiunea şi va dispune anularea Deciziei 223/15.07.2015 şi 
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Deciziei 223 BD/24.09.2015 precum şi anularea parŃială a Deciziei de impunere F-MC 1661 
din 15.12.2015 emisă de către DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR 
CONTRIBUABILI şi a RIF F-MC 376 din 15.12.2014 pentru suma de 56.739.502,42 lei 
reprezentând accize şi accesorii. 

În temeiul art.453 C.pr.civ., va fi obligată pârâta la plata către reclamantă a 
cheltuielilor de judecată parŃială în sumă de 5158,95 lei. Plata cheltuielilor parŃiale a fost 
stabilită având în vedere că onorarul achitat biroului de avocatură nu a fost achitat în 
întregime la momentul pronunŃării hotărârii. 
  
 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 
 

Respinge excepŃiei lipsei de interes. 
Admite acŃiunea formulată de reclamanta SC F. SA, cu sediul social în ..., având 

număr de înregistrare în Registrul ComerŃului ... şi CUI ..., cont bancar IBAN ..., 
reprezentantă legal de  M.L.T. - Director General şi Preşedinte al Consiliului de 
AdministraŃie, în contradictoriu cu AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ PRIN DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR 
CONTRIBUABILI, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, iar 
DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABIL cu sediul 
în mun. Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 88, sector 5. 

Dispune anularea Deciziei 223/15.07.2015 şi Deciziei 223 BD/24.09.2015 precum şi 
anularea parŃială a Deciziei de impunere F-MC 1661 din 15.12.2015 emisă de către 
DIRECłIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI şi a RIF 
F-MC 376 din 15.12.2014 pentru suma de 56.739.502,42 lei reprezentând accize şi accesorii. 

Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată parŃială în sumă de 
5158,95 lei. 

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. 
PronunŃată în şedinŃă publică din 18.02.2016. 
 
     JUDECĂTOR                                                                      GREFIER 
RADU RAREŞ DUŞA                                                  IULIU TRAIAN CRIŞAN 
 
 

 
 
Anonimizat, conform ECRIS 
Expert Adrian Dănilă 

www.JU
RI.r

o


