
      

  

1 

������������

����������������������������
���������

 
 
 
 
                                                 
 
 

DECIZIA NR.DGc1139/16.12.2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. „X” S.A. IA�I 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i 

                                    sub nr. acm/…   
 
   Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii prin adresa nr. … din 16.11.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub 
nr. dg/…din 16.11.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. „X” 
S.A. IA�I cu sediul în Ia�i, str. …, jude�ul Ia�i, înregistrat� la Oficiul 
Registrului Comer�ului Ia�i sub nr. … cod unic de înregistrare fiscal� RO 
…, reprezentat� legal prin administrator P. 
  Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr…. din 12.10.2011, emis� de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i. 
  Suma contestat� este în valoare de s lei �i reprezint� obliga�ii 
fiscale accesorii aferente accizelor pentru alcool etilic.  
  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 zile prev�zut 
de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
�inând cont de faptul c� actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat 
societ��ii contestatoare în data de 17.10.2011, potrivit conform�rii po�tale 
de primire depus� în copie la dosarul cauzei �i data depunerii contesta�iei, 
14.11.2011, la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i - 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i, unde a 
fost înregistrat� sub nr.acm/…. 
         Contesta�ia este semnat� de c�tre d-nul P, în calitate de 
administrator �i poart� amprenta �tampilei societ��ii în original. 
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul motivat cu propuneri de 
solu�ionare nr. …/16.11.2011, semnat de conduc�torul Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i, prin care propune 
respingerea contesta�iei formulate de c�tre S.C. „X” S.A. IA�I, ca 
neîntemeiat�. 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 
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Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
           I. S.C. “X” S.A. IA�I contest� obliga�iile fiscale accesorii în 
sum� total� de s lei stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr… din 12.10.2011 aferente accizelor pentru alcool etilic în sum� 
total� de s lei, motivând în sus�inerea contesta�iei  urm�toarele: 
  Accesoriile au fost stabilite în sarcina societ��ii pentru obliga�ia 
de plat� a sumei de s lei reprezentând accize la alcool etilic stabilit� prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr…. din 01.09.2011, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. …/01.09.2011.  
  Constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. …/01.09.2011 
în baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…. din 01.09.2011 
sunt urmarea reverific�rii dispuse prin Decizia Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, 
nr.DGc …/03.08.2011 prin care s-a dispus desfiin�area “… actelor ini�iale 
de control: Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … �i a Deciziei de impunere 
nr….” 
  Societatea contestatoare consider� c� aceast� obliga�ie de 
plat� devine exigibil� la data de 02.09.2011, data comunic�rii actului 
administrativ fiscal prin care s-a individualizat obliga�ia de plat�, respectiv 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr…. din 01.09.2011, învocând în sus�inerea 
contesta�iei prevederile pct.73 alin.(11), ale art.206^7, din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precum �i r�spunsul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i din adresa nr… din 24.06.2011 potrivit c�reia 
acciza aferent� pierderilor de produse accizabile a devenit exigibil� la data 
de 23.05.2011. 
  De asemenea, societatea contestatoare sus�ine c� anterior 
datei de 02.09.2011, obliga�ia fiscal� privind accizele nu este exigibil�, 
neexistând crean�a fiscal� stabilit� în condi�iile legii. Existen�a vremelnic� a 
unor acte administrative fiscale, respectiv a Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
…/25.05.2011 care a fost desfiin�at� de c�tre organul de solu�ionare 
competent urmarea atac�rii acesteia pe calea administrativ�, nu produce 
obliga�ii fiscale principale �i, pe cale de consecin��, nici accesorii. 
  Conform dispozi�iilor legale invocate, acciza este exigibil� la 
data de 02.09.2001 �i se pl�te�te în termen de 5 zile de la aceast� dat� �i 
conform prevederilor art.120 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
dobânzile se calculeaz� începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden��. 
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  „Astfel, termenul de debut pentru obliga�iile fiscale accesorii 
este 09.09.2011.”, �i nu data de 31.12.2010, a�a cum s-a stabilit prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. …/12.10.2011, emis� 
de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i. 
  Deoarece calculul accesoriilor intervine doar dup� dep��irea 
termenului de scaden��, societatea apreciaz� ca fiind nelegal� �i 
netemeinic�, stabilirea de obliga�ii fiscale accesorii pentru perioada 
31.12.2010 - 09.09.2011, fapt pentru care solicit� desfiin�area Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. …/12.10.2011, emis� de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i.  
         II. Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Ia�i, în temeiul art.88 lit.c) �i art.119 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.115 din 12.10.2011, a stabilit în sarcina S.C. “X” S.A. IA�I, 
obliga�ia de plat� a sumei de 84.951 lei reprezentând accesorii calculate 
pentru perioada 31.10.2010 – 19.09.2011, aferente debitului în sum� de s 
lei reprezentând acciza pentru alcool etilic lei, individualizat prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr…./01.09.2011, emis� de organele de inspec�ie fiscal� 
din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� �i Supraveghere Produse Accizate. 
                 III. Având în vedere constat�rile organului fiscal, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i prevederile actelor normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
                Cauza supusa solu�ion�rii este dac� Directia Generala a 
Finantelor Publice Ia�i, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate 
pronun�a dac� S.C. “X” S.A. IA�I datoreaz� bugetului de stat 
obliga�iile fiscale accesorii în sum� de s lei, în conditiile în care 
organele fiscale nu au analizat data când accizele au devenit exigibile 
�i de plat�. 
                În fapt, prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. … din 23.05.2011, 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� �i Supraveghere 
Produse Accizate au constatat c� din totalul pierderilor tehnologice 
declarate de contribuabil, s grade dall sunt impozabile, iar din totalul 
pierderilor la depozitare (prin evaporare) declarate, s grade dall sunt 
impozabile, ceea ce a condus la stabilirea de accize datorate suplimentar 
în sum� de 895.191 lei dup� cum urmeaz�: 
  - pentru cupaj�ri – filtr�ri              s lei 
  - pentru redistil�ri                         s lei 
  - pentru depozit�ri (evapor�ri)      s lei. 
                Totodat� au constatat faptul c� exist� neconcordan�e în 
calculul, declararea �i plata accizei pentru vinuri spumoase, rezultând c� 
societatea a declarat �i achitat accize în plus în sum� de s  lei. 
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                În Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentere de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …/25.05.2011, echipa de control, cumulând 
accizele constatate ca obliga�ie de plat� cu suma achitat� în plus, au 
înscris ca obliga�ie suplimentar� de plat� suma de s lei. 
                Urmarea contesta�iei depuse de societate împotriva acestui act 
administrativ fiscal, organul de solu�ionare competent constat� faptul c� 
aceasta nu a fost emis� în conformitate cu prevederile legale deoarece nu 
s-a completat corect nici una din coloanele din rândul 1 din decizie, astfel: 
               - diferen�a de obliga�ie fiscal� stabilit� suplimentar o reprezint� 
“acciza pentru alcool etilic” cu un alt cod cont bugetar fa�� de denumirea �i 
codul înscris în decizie; 
               - în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. …/23.05.2011, perioada 
verficat�  este consemnat� ca fiind 11.06.2008 – 31.12.2010, iar  în decizie  
este completat 01.07.2008 – 31.12.2010;  
               - nu cuprinde baza impozabil� stabilit� suplimentar; 
               - pentru alcoolul etilic, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, 
potrivit raportului de inspec�ie fiscal�, o diferen�� de acciz� în sum� total� 
de s lei iar în decizie s-a înscris suma de s lei. 
                    Având în vedere faptul c� organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� �i Control Ulterior nu au emis în conformitate 
cu prevederile legale Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentere 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …/25.05.2011, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii, în 
conformitate cu prevederile art. 216 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a emis Decizia nr.DGc … din 03.08.2011 privind 
solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C. “X” S.A. IA�I împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. …/25.05.2011, prin care s–a desfiin�at actul 
administrativ fiscal atacat, urmând ca Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i s� emit� o nou� decizie de impunere, întocmit� în 
conformitate cu prevederile legale. 
                Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – Serviciul de Inspec�ie 
Fiscal� �i Supraveghere Produse Accizate au emis Decizia de impunere 
privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. … 
din 01.09.2011, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din 
01.09.2011, preluând constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. … 
din 23.05.2011 în baza c�ruia a fost emis� decizia de impunere desfiin�at�. 
                În raport cu aceast� situa�ie, contestatoarea sus�ine c� accizele 
stabilite suplimentar de plat� au devenit exigibile la data conumic�rii 
Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. … din 01.09.2011, „Astfel, termenul de debut pentru 
obliga�iile fiscale accesorii este 09.09.2011.” 
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                În drept, potrivit prevederilor art. 120 �i art. 120^1 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
         „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. 
         (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale 
rezultate din corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de 
impunere, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv.[…] 
         ART. 120^1 
         Penalit��i de întârziere 
         (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� 
cu o penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a 
obliga�iilor fiscale principale.” 
     În cauz� sunt aplicabile �i prevederile art. 192 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pân� la data de 01.04.2010, potrivit c�rora, 
               „(1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibil� 
la data când produsul este eliberat pentru consum în România. 
               (2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în 
România, în condi�iile prev�zute la art. 166. 
               (3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un 
produs accizabil devine exigibil� la data când se constat� o pierdere 
sau o lips� a produsului accizabil. 
�i ale art. 206^7 din acela�i act normativ, în forma aplicabil� dup� data de 
01.04.2010, potrivit c�rora, 
        „(1) În în�elesul prezentului capitol, eliberarea pentru 
consum reprezint�: 
                a) ie�irea produselor accizabile, inclusiv ne-regulamentar�, 
dintr-un regim suspensiv de accize; 
               […] 
               (7) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi 
scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate 
cu scutirea este considerat� eliberare pentru consum. […]”,    
coroborate cu cele ale pct.73. din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, ale art. 206^7, în vigoare dup� data 
de 01.04.2010, potrivit c�rora, 
              „(11) În toate situa�iile în care distrugerea sau pierderea 
produselor accizabile nu se admite ca neimpozabil�, acciza devine 
exigibil� la data la care autoritatea vamal� teritorial� a stabilit regimul 
pierderilor �i se pl�te�te în termen de 5 zile de la aceast� dat�.”  
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              Potrivit prevederilor legale de mai sus, accizele în cauz�, respectiv 
accizele aferente produselor accizabile reprezentând pierderi tehnologicice 
�i la depozitare, devin exigibile la data la care autoritatea vamal� teritorial� 
a stabilit regimul pierderilor �i se pl�te�te în termen de 5 zile de la aceast� 
dat�.  
       Se re�ine faptul c�, potrivit prevederilor art. 109 alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, care dispun: 
              „Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport 
scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de 
vedere faptic �i legal.” 
autoritatea vamal� a stabilit regimul pierderilor de produse accizabile prin 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. … din 23.05.2011. 
        Ca urmare data la care accizele în sum� de 895.191 lei au 
devenit exigibile este data de 23.05.2011, iar obliga�ia de plat� în termen 
de 5 zile de la aceast� dat�, respectiv la data de 28 .05.2011, care fiind 
sâmb�t�, zi de repaos s�pt�mânal, termenul de plat� se prelunge�te pân� 
luni, 30.05.2011. 
              De precizat este faptul c�, dobânzile �i penalit��ile de întârziere se 
datoreaz� pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat�, pentru 
fiecare zi de întârziere începând cu data scaden�ei acestora pân� la data 
stingerii sumei datorate. 
       Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia data exigibilit��ii accizei este data 
comunic�rii Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr…. din 01.09.2011, deoarece acest act 
administrativ fiscal a fost emis în baza constat�rilor din data de 23.05.2011, 
preluate în Raportul de inspec�ie fiscal� nr…. din 01.09.201 �i, potrivit 
prevederilor legale redate mai sus, acciza devine exigibil� la data la care 
autoritatea vamal� teritorial� a stabilit regimul pierderilor. Totodat� se 
re�ine faptul c� Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentere de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …/25.05.2011 a fost desfiin�at� din 
motive ce privesc forma �i nu fondul actului administrativ fiscal atacat. 
       Totodat� se re�ine faptul c� legiuitorul a prev�zut posibilitatea 
ca decizia de impunere s� fie emis� într-un anumit termen de la data 
întocmirii Raportului de inspec�ie fiscal�, a�a cum se prevedere la art.109 
alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, în forma 
aplicabil� pân� la data de 17 septembrie 2011, respectiv: 
             „(3) Deciziile prev�zute la alin. (2) se comunic� în termen de 7 
zile de la data finaliz�rii raportului de inspec�ie fiscal�.”  
�i, respectiv, alin.(4) din acela�i act normativ, în forma aplicabil�, dup� 17 
septembrie 2011, respectiv: 
    „(4) Deciziile prev�zute la alin. (3) se comunic� în termen de 30 
de zile lucr�toare de la data încheierii inspec�iei fiscale.” 
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       În concluzie, data de 23.05.2011, data la care autoritatea 
vamal� a consemnat în Raportul de inspec�ie fiscal� nr…. constatarea 
potrivit c�reia societatea contestatoare datoreaz� accize aferente 
pierderilor tehnologice �i depozit�rii produselor accizabile, este data la care 
accizele în sum� total� de s lei devin exigibile. 
       Ca urmare, potrivit celor re�inute, precum �i a prevederilor 
legale redate mai sus data de la care societatea datoreaz� accesorii pentru 
neplata la temen a acestei sume este data de 31.05.2011, rezultând c� 
eronat Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i a 
stabilit accesorii aferente accizelor în sum� total� de s lei începând cu data 
de 31.12.2010, urmând a se face aplicarea dispozi�iilor art. 216 alin. (3) �i 
(3^1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
    “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.”, 
            „(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act 
administrativ fiscal emis vizeaz� strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at solu�ia de 
desfiin�are.”, 
precum �i ale pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.1.050/2004, potrivit c�rora, 
   “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va 
efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a 
încheiat actul contestat.” 
   Totodat� în spe�� sunt aplicabile prevederile art.47 alin.(2) �i 
(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  potrivit 
c�rora, 
   “(2) 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. În 
acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea 
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contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va 
desfiin�a sau modifica în mod corespunz�tor actele administrative 
fiscale prin care s-au stabilit crean�e fiscale accesorii sau actele 
administrative fiscale subsecvente. 
   (3) Se anuleaz� ori se desfiin�eaz�, total sau par�ial, chiar 
dac� împotriva acestora s-au exercitat sau nu c�i de atac, actele 
administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat, crean�e 
fiscale accesorii aferente crean�elor fiscale principale prin orice 
modalitate.” 
     Ca urmare, se va desfiin�a par�ial Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. … din 12.10.2011 emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i pentru accesoriile în 
sum� total� de s lei aferente debitului reprezentând accize pentru alcool 
etilic în sum� de s lei, urmând ca Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Ia�i s� reanalizeze situa�ia �i s� emit� o nou� decizie 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare �i cu cele re�inute în 
prezenta decizie. 
     Pentru considerentele învederate �i în temeiul art. 210 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul 
executiv al Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, 
 
                             DECIDE: 
 
  Art.1 Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. … din 12.10.2011, pentru suma total� de s lei reprezentând 
obliga�ii fiscale accesorii aferente accizelor pentru alcool etilic, urmând ca 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Ia�i s� 
procedeze la emiterea altei decizii, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare �i cu cele re�inute în prezenta decizie. 
           Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
    În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a 
solu�ion�rii contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor administrative de 
atac. 
  Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i. 
 
 


