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DECIZIA NR.__04____ 
din _16.01.2012__________ 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. X S.R.L.  
localitatea X, str. X f.n. jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  
jude�ului Suceava sub nr.X din 07.12.2011 

 
Direc�ia  General�  a Finan�elor Publice  a jude�ului Suceava a fost  sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice ..... prin adresa nr.X din 06.12.2011, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr. X din 
07.12.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., având domiciliul 
fiscal în localitatea X, str. X, nr. F.N, jude�ul Suceava. 

 
SC X SRL contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

X din 13.10.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice ....., privind suma total� 
de X lei reprezentând: 

 
�         X lei dobânzi aferente impozitului pe venituri din salarii; 
�         X  lei dobânzi aferente impozitului pe profit; 
�        X   lei dobânzi aferente accizelor pentru alcoolul etilic;  
�        X   lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de 
angajator; 
�        X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� 

de la asigura�i; 
�        X lei dobânzi aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� 
�i boli profesionale datorate de angajator; 

�        X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru �omaj datorate de angajator; 
�        X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 

re�inut� de la asigura�i;  
�        X lei dobânzi aferente contribu�iei angajatorilor pentru Fondul de 

garantare pentru plata crean�elor sociale; 
�       X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de 

angajator; 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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�      X lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate re�inute da la 
asigura�i; 

�     X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

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

 
I.  S.C. X S.R.L. prin contesta�ia formulat� solicit� anularea Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2011, privind suma de 
X lei reprezentând dobânzi la plata impozitului pe venituri din salarii, 
impozitului pe profit, contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de angajator, 
contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, contribu�iei 
de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorate de 
angajator, contribu�iei de �omaj datorate de angajator, contribu�iei individuale 
de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, contribu�iei angajatorului 
pentru fondul de garantare pentru plata crean�elor sociale, contribu�iei pentru 
asigur�ri sociale datorate de angajator, contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate 
re�inute da la asigura�i, contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice, precum �i a sumei de X lei reprezentând accesorii 
aferente accizelor pentru alcoolul etilic.  

 
Contestatoarea precizeaz� c�, în ceea ce prive�te suma de X lei, reprezentând 

dobânzi la plata impozitului pe venituri din salarii, impozitului pe profit, contribu�iei 
de asigur�ri sociale datorate de angajator, contribu�iei individuale de asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i, contribu�iei de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorate de angajator, contribu�iei de �omaj datorate de angajator, 
contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, contribu�iei 
angajatorului pentru fondul de garantare pentru plata crean�elor sociale, contribu�iei 
pentru asigur�ri sociale datorate de angajator, contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate 
re�inute da la asigura�i, contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane 
juridice sau fizice, a�a cum rezult� din balan�a de verificare, anexat� în xerocopie, 
pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010, a achitat toate taxele  men�ionate, c�tre 
buget. 

Cu privire la suma de X lei, reprezentând accesorii la plata accizelor în sum� de 
X lei, contestatoarea precizeaz� c� nu sunt datorate, pentru urm�toarele motive: 
- Decizia de impunere nr. X/13.10.2011 a fost emis�, în ceea ce prive�te suma de 
X lei, în baza Deciziei de impunere X/14.02.2008. 
- În Decizia de impunere este men�ionat în mod gre�it c� suma de X lei 
reprezint� accesorii calculate la sumele stabilite prin declara�ia nr. X din data de 
20.02.2008; în realitate, Decizia de impunere nr. X din 13.10.2011 a fost emis� în 
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baza Deciziei de impunere nr. X prin care s-a stabilit suma de X lei reprezentând 
accize. 
 Petenta precizeaz� c� în mod legal Decizia de impunere nr. X din 13.10.2011 
este un accesoriu la Decizia de impunere nr.X, soarta Deciziei de impunere nr. X din 
13.10.23011 depinzând în totalitate de soarta Deciziei de impunere nr. X/14.02.2008. 
 De asemenea, precizeaz� c� a formulat contesta�ie la instan�a de contencios 
administrativ împotriva deciziei de impunere X/14.02.2008, contesta�ie ce a f�cut 
obiectul dosarului X a Cur�ii de Apel. 
 Prin Sentin�a nr. X pronun�at� în dosarul nr. X, instan�a a dispus admiterea 
contesta�iei �i anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X. 

Contestatoarea precizeaz� c� împotriva Sentin�ei nr. X/20.12.2010, D.G.F.P. 
Suceava a formulat recurs, ce face obiectul dosarului nr. X/X/2010 a Înaltei Cur�i de 
Casa�ie �i Justi�ie, Sec�ia de Contencios Administrativ �i Fiscal. 

Prin Decizia nr. X din 26.10.2011, pronun�at� de Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie, sec�ia de Contencios Administrativ �i Fiscal, instan�a a dispus respingerea ca 
neîntemeiat al recursului formulat de D.G.F.P. Suceava. 

Petenta sus�ine c�, prin hot�rârea judec�toreasc� definitiv� �i irevocabil�, s-a 
anulat Decizia de impunere nr. X/14.02.2008 care con�inea obliga�ia de plat� a 
accizelor în cuantum de X lei, ce reprezint� baza impozabil� pentru Decizia 
referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 13.10.2011. 

În sus�inerea contesta�iei, petenta precizeaz� c�, având în vedere c� Decizia de 
impunere nr. X/14.02.2008, prin care s-a stabilit baza de calcul pentru accesoriile în 
sum� de X lei, este nul�, rezult� c� �i Decizia nr. X din 13.10.2011 este lovit� de 
nulitate în baza principiului quod nullum este, nullum producit efectum. 

Petenta sus�ine c�, având în vedere c� nu datoreaz� accizele în cuantum de X 
lei, rezult� c� nu poate fi obligat� la plata de accesorii la aceast� sum�. 

 
 

II Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
13.10.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice ....., s-au stabilit în 
sarcina petentei obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� total� de X lei. 
 

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice ..... au stabilit 
c�, pentru plata cu întârziere  a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor venituri 
ale bugetului general consolidat, S.C. X S.R.L. datoreaz� pentru perioada 
01.10.2010-08.10.2011 accesorii dup� cum urmeaz�: 

 
�         X lei dobânzi aferente impozitului pe venituri din salarii; 
�         X lei dobânzi aferente impozitului pe profit;  
�         X  lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de 
angajator; 
�      X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� 

de la asigura�i; 
�          X lei dobânzi aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 

munc� �i boli profesionale datorate de angajator; 
�        X  lei dobânzi aferente contribu�iei pentru �omaj datorate de angajator; 
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� X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 
re�inut� de la asigura�i;  

� X lei dobânzi aferente contribu�iei angajatorilor pentru Fondul de garantare 
pentru plata crean�elor sociale; 

�        X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de 
angajator; 

�      X   lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate re�inute da la 
asigura�i; 

�      X  lei dobânzi aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a accizelor pentru alcool etilic în sum� de X 

lei, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X/14.02.2008, înregistrat� în cadrul Activit��ii de 
inspec�ie fiscal� Suceava sub nr. X din 20.02.2010, întocmit� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava, s-au calculat pentru perioada 06.07.2011-08.10.2011, 
dobânzi în sum� de X lei. 
 

III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  patentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de X lei reprezentând accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale declarate de societate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta  
datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care nu face dovada c� a achitat la 
termen crean�ele fiscale principale care au generat accesoriile. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice ..... au 
calculat accesorii pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 
altor venituri ale bugetului general consolidat în sum� de X lei, pentru perioada 
01.10.2010 - 08.10.2011, astfel: 
 

�    X  lei dobânzi aferente impozitului pe venituri din salarii; 
�    X lei dobânzi aferente impozitului pe profit;  
�    X  lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de 
angajator; 
�    X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� 

de la asigura�i; 
�   X lei dobânzi aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� �i 

boli profesionale datorate de angajator; 
�   X  lei dobânzi aferente contribu�iei pentru �omaj datorate de angajator; 
�   X lei dobânzi aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 

re�inut� de la asigura�i;  
� X lei dobânzi aferente contribu�iei angajatorilor pentru Fondul de garantare 

pentru plata crean�elor sociale; 
�   X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de 

angajator; 
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�      X lei dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate re�inute da la 
asigura�i; 

�      X lei dobânzi aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice. 

 
Petenta precizeaz� c� a achitat integral toate impozitele �i taxele c�tre bugetul de 

stat, mai mult decât atât a achitat sume în plus. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 120 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 
prevede c�: 

 
     ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
 
       ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.(…) 
    (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale. 
 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� dobânzile se datoreaz� în cazul 
neachit�rii în termen a obliga�iilor de plat� �i se calculeaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv, 
nivelul acestora fiind de  0,04%. 
 
 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare existent la dosarul cauzei, organele 
fiscale fac precizarea c�: Referitor la suma de X lei reprezentând accesorii aferente 
obliga�iilor de plat� la bugetul general consolidat, acestea  sunt datorate deoarece 
sunt aferente obliga�iilor declarate de c�tre contribuabil în perioada 25.04.2007 – 
25.10.2010 �i neachitate la data emiterii deciziei de calcul accesorii, conform fi�ei de 
eviden�� analitic� pe pl�titor. 
 
 Societatea sus�ine c� a achitat integral toate impozitele �i taxele c�tre bugetul 
de stat, f�r� s� depun� documente care s� demonstreze sus�inerile sale. 
 

Potrivit art. 65 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

  
„Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale [...] 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
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Urmare celor relatate anterior, contribuabilii au sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului 
fiscal. 

Prin urmare, sus�inerile petentei conform c�rora a achitat integral toate 
impozitele �i taxele c�tre bugetul de stat, nu pot fi re�inute în sus�inerea favorabil� 
a cauzei întrucât nu dovede�te cu documente c� a achitat în termen crean�ele fiscale 
declarate, iar conform textului de lege enun�at anterior aceasta avea sarcina de a 
dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale. 

 
Urmare celor relatate, se va respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 

documente contesta�ia pentru suma de X lei, reprezentând accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale declarate de societate. 
 

  2. Referitor la suma de X lei, reprezentând dobânzi aferente accizelor 
calculate pentru perioada 06.07.2011 - 08.10.2011, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� organul de solu�ionare competent se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a 
acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care dobânzile în sum� de X lei au fost 
revizuite de organul fiscal prin Decizia de corec�ie nr.X din 20.12.2011 
 

      În fapt, prin Decizia de corec�ie nr. X/150 din 20.12.2011, obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de X lei, stabilite anterior prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. X din 13.10.2011, au fost diminuate cu suma de X lei. 
 

Prin Sentin�a nr. X din data de 20 decembrie 2010, Curtea de Apel Suceava, în 
Dosarul nr. X, admite contesta�ia formulat� de SC X SRL ..... �i anuleaz� Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. X/14.02.2008 prin care s-au stabilit accizele eferente alcoolului etilic în sum� de 
X lei �i pentru care s-au calculat dobânzile în sum� de X lei, precum �i Decizia nr. X 
din 02.06.2010 emise de Direc�ia general� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava, 
prin care a fost respins� contesta�ia contribuabilului. 

 
Împotriva Sentin�ei nr. X/20.12.2010, D.G.F.P. Suceava a formulat recurs, ce a 

f�cut obiectul Dosarului nr. X/ /2010 al Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, Sec�ia de 
Contencios Administrativ �i Fiscal.   

   
Prin Decizia nr. X/26.12.2011, pronun�at� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 

Bucure�ti, s-a respins ca nefondat recursul formulat de D.G.F.P. Suceava împotriva 
Sentin�ei civile nr. /20.12.2010.  
 

La data de 20.12.2011, organele fiscale au emis Decizia de corec�ie nr. /150 
prin care obliga�iile fiscale accesorii stabilite anterior, prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2011, au fost diminuate cu suma de X 
lei. 

Prin Decizia de corec�ie nr. X/ din 20.12.2011, organele fiscale fac men�iunea 
c�,  având în vedere Decizia nr. X/26.10.2010 pronun�at� de Înalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie Bucure�ti,  precum �i prevederile art. 47 din OG 92/2003, unde se 
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precizeaz� c�: „Anularea ori desfiin�area total� sau par�ial�, cu titlu irevocabil, 
potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit crean�e 
fiscale principale atrage anularea, desfiin�area ori modificarea atât a actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean�e fiscale accesorii aferente 
crean�elor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale 
anulate ori desfiin�ate, cât �i a actelor administrative fiscale subsecvente emise în 
baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiin�ate, chiar dac� actele 
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean�e fiscale accesorii sau actele 
administrative fiscale subsecvente au r�mas definitive în sistemul c�ilor 
administrative de atac sau judiciare(…) 

 
se scade din eviden�a analitic� pe pl�titori suma de X, reprezentând major�ri 

�i penalit��i calculate pentru perioada 13.02.2008 - 08.10.2011 prin Deciziile 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 27.01.2009, X din 19.11.2009, X 
din 12.04.2010, X din 19.08.2010, X din 13.10.2010, X din 11.01.2011, X din 
11.04.2011, X din 11.07.20011 �i X  din 13.10.2011.  
 
            În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 205 �i 206 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz�:  
 
 
           ART. 205 
           ,,Posibilitatea de contestare 
          (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 
           (2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.” 
 
           ART. 206 
          ,,Forma �i con�inutul contesta�iei 
          […] 
         (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal.” 
 
            Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2011 a fost revizuit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice ..... prin emiterea Deciziei de corec�ie nr. X/150 din 
20.12.2011, în sensul diminu�rii cu suma de X lei a obliga�iei de plat� stabilit� ini�ial 
în sum� de X lei. 
 
            Conform pct. 11.1 din Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
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92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� ,,Contesta�ia poate fi respins� ca: […] c) 
fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost stabilite 
prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� 
cererea r�mâne lipsit� de obiect.” 
  
            În consecin��, urmare modific�rii survenit� prin emiterea Deciziei  de corec�ie 
nr. X/ din 20.12.2011, Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
13.10.2011 nu mai produce efecte fa�� de contribuabil în ce prive�te suma de X lei 
reprezentând dobânzi aferente accizelor pentru alcool etilic, astfel încât, conform 
art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct. 11.1 lit. c din Ordinul 
Pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X din 13.10.2011, privind suma de X lei, va fi respins� ca fiind r�mas� f�r� obiect.  
  
 
              Pentru  considerentele  re�inute �i în baza prevederilor legale invocate în 
cuprinsul prezentei decizii, precum �i în baza prevederilor art. 119, 120, 65, 205 �i 
206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
coroborate cu prevederile pct. 11.1 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
republicat�, se: 

                                                   
                              D E C I D E : 
 

1. Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L. din localitatea X 
jude�ul Suceava, împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X 
din 13.10.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice ....., privind suma de X lei, 
reprezentând accesorii aferente obliga�iilor fiscale, ca neîntemeiat�. 
 

2. Respingerea contesta�iei formulate de S.C. X SRL Suceava împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2011, privind 
suma de X lei, reprezentând dobânzi aferente accizelor pentru alcool etilic, ca 
fiind r�mas� f�r� obiect. 
 
              Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
            


