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DECIZIA NR. 92 
din  01.10.2012 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C.  ........S.R.L.  
din loc. ........, jude�ul Suceava, 

CUI ........, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  

sub nr. ........ din 31.08.2012 
 
 

Direc�ia General�  a Finan�elor  Publice a  jude�ului Suceava a fost  sesizat� 
de Administra�ia Finan�elor Publice R�d�u�i prin adresa nr. ........ din 29.08.2012, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr. 
........ din 31.08.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ........S.R.L., având 
domiciliul fiscal în localitatea ........, jude�ul Suceava. 

 
S.C. ........S.R.L., CUI ........, contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare 

la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 10.07.2012, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice R�d�u�i, privind suma total� de ........, reprezentând accesorii 
aferente accizelor pentru alcoolul etilic. 

 De asemenea, solicit� suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate 
împotriva  Deciziei  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 
10.07.2012, emis� de AFP R�d�u�i. 

Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 10.07.2012 
emis� de AFP R�d�u�i este confirmat� de primire, în sistem informatic, în data de 
30.07.2012, transmis� de c�tre Unitatea de Imprimare Rapid� Vâlcea, anexat� la 
dosarul cauzei. 

S.C. ........S.R.L. contest�  decizia emis� de AFP R�d�u�i, în termenul prev�zut 
de art. 207 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
republicat�, contesta�ia  fiind înregistrat� la A.F.P. R�d�u�i  sub nr. ........din data de 
24.08.2012. 

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. 

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

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii ........din 10.07.2012, emis� de AFP 
R�d�u�i, privind suma de ........lei, reprezentând accesorii aferente accizelor 
pentru alcoolul etilic. 

 
Prin contesta�ia formulat�  societatea solicit� urm�toarele: 
- suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei depuse pe cale 

administrativ�, pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a contesta�iei formulat� 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat�, 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../25.04.2012, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  ce st� la baza emiterii Deciziei nr. 
......../10.07.2012, care face obiectul contesta�iei depuse; 

- anularea bazei impozabile în sum� de ........lei reprezentând accize, stabilite 
prin Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012; 
           -  anularea obliga�iei de plat� a accesoriilor în sum� de ........, stabilite prin 
Decizia nr. ......../10.07.2012, emis� de AFP R�d�u�i, accesorii aferente accizelor 
pentru alcool etilic, stabilite prin Decizia nr. ......../25.04.2012, emis� de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava. 
  

În sus�inerea contesta�iei societatea precizeaz� c� Decizia nr. ......../10.07.2012, 
prin care s-au stabilit accesorii aferente accizelor pentru alcool etilic, în sum� de 
........lei, a fost emis�  în baza Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../25.04.2012, de c�tre 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  prin care s-au 
stabilit în sarcina societ��ii  accize pentru alcool etilic în sum� de ........lei. 

Contestatoarea, în sus�inerea cauzei, invoc� prevederile art. 214. alin. 1 din 
O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care prevede c�  organul fiscal 
competent s� solu�ioneze contesta�ia, poate, din oficiu, s� suspende solu�ionarea 
contesta�iei dac�, constat� c� solu�ionarea cauzei depinde de existen�a sau inexisten�a 
unui drept ce face obiectul altei judeca�i. 

Petenta sus�ine c� solu�ionarea  contesta�iei depuse depinde în totalitate de 
solu�ionarea contesta�iei împotriva Deciziei nr. ........ /25.04.2012, emis� de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin care s-au stabilit în 
sarcina societ��ii  accize pentru alcool etilic în sum� de ........lei, deoarece Decizia nr. 
......../10.07.2012, ce face obiectul prezentei contesta�ii, nu este decât un accesoriu la 
Decizia nr. ......../25.04.2012. 

În opinia contestatoarei se poate dispune suspendarea solu�ion�rii contesta�iei 
depuse, chiar dac� societatea nu a formulat înc� contesta�ie la instan�a de judecat� 
împotriva Deciziei nr. ......../25.04.2012.   

Contestatoarea sus�ine c� sintagma "judecat�", folosit� de legiuitor, nu 
presupune neap�rat existen�a unui dosar pe rolul instan�elor judec�tore�ti, fiind 
suficient s� fie început� procedura de contestare a actului administrativ fiscal prin 
formularea contesta�iei în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 �i a art. 205 �i urm. 
din O.G. 92/2003 privind  Codul de procedur� fiscal�. 
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Petenta precizeaz� c�, în situa�ia în care nu se poate dispune suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei depuse  în temeiul prevederilor art. 214 alin. 1 lit. (b) din 
O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, s� se dispun� suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei depuse pân� la solu�ionarea definitiv� si irevocabil� a 
contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspec�ia fiscala nr. ......../25.04.2012, în temeiul art. 
214 alin 2 Cod procedur� fiscal�. 

Sus�ine c� organul de solu�ionare competent poate suspenda procedura, la 
cerere, dac� sunt motive întemeiate. La aprobarea suspend�rii, organul de solu�ionare 
competent va stabili �i termenul pân� la care se suspend� procedura.  

În opinia contestatoarei, existen�a unei contesta�ii administrative împotriva 
Deciziei nr. ......../25.04.2012, care reprezint� actul administrativ în baza c�ruia s-a 
emis decizia contestat�, reprezint� un motiv întemeiat pentru suspendarea solu�ion�rii 
contesta�iei depuse. 

Petenta sus�ine c� Decizia nr. ......../10.07.2012, ce face obiectul contesta�iei 
depuse,  nu este decât un accesoriu la Decizia nr. ......../25.04.2012, iar solu�ionarea 
acestei contesta�ii depinde în totalitate de solu�ia ce se va pronun�a în contesta�ia 
împotriva Deciziei nr. ......../25.04.2012, în opinia sa, soarta Deciziei nr. 
......../10.07.2012 depinde în totalitate de soarta Deciziei nr. ......../25.04.2012. 
Contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei depuse, anularea Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plata accesorii nr. ......../10.07.2012, emis� de A.F.P. R�d�u�i, anularea 
bazei impozabile în sum� de ........lei reprezentând accize, stabilite prin  Decizia de 
impunere nr. ......../25.04.2012, �i anularea obliga�iei de plat� a accesoriilor în sum� 
de ........, stabilite prin Decizia nr........./10.07.2012, accesorii calculate la accizele 
stabilite prin Decizia nr. ......../25.04.2012. 
 

În opinia contestatoarei, Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012 emis� de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  prin care s-au 
stabilit în sarcina societ��ii  accize pentru alcool etilic, în sum� de ........lei,  este 
nelegal�, societatea  nedatorând accizele stabilite prin aceast� decizie. 

Petenta sus�ine c�, având în vedere c� Decizia de impunere nr. 
......../25.04.2012, prin care s-a stabilit baza de calcul (accizele) pentru accesorii în 
sum� de ........ (prev�zute în Decizia nr. ......../10.07.2012), este nul�, rezulta c� �i 
decizia nr. ......../10.07.2012 este lovit� de nulitate. 

Societatea men�ioneaz� c� nu este posibil ca baza de calcul s� fie anulat� �i 
Decizia nr. ......../10.07.2012, prin care s-au stabilit accesoriile la aceasta baz� de 
calcul, s� fie valabil�. 

 Contestatoarea sus�ine c�, având în vedere c� societatea  nu datoreaz� accizele 
în cuantum de ........lei, rezult� c� nu poate fi obligat� la plata accesoriilor calculate  la 
aceast� sum�. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 

10.07.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice R�d�u�i, s-au stabilit în 
sarcina petentei obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� total� de ......... 
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Pentru neachitarea la scaden�� a accizelor pentru alcool etilic în sum� de 
........lei, stabilite prin Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012, emis� de Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  s-au calculat accesorii în 
sum� de ........, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.  ........din 
10.07.2012, emis� de A.F.P. R�d�u�i, pentru perioada 11.06.2012 - 05.07.2012. 
 

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 solicitarea contestatoarei privind suspendarea procedurii de 

solu�ionare a  contesta�iei privind sumele stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.  ........din 10.07.2012, emis� de A.F.P. R�d�u�i, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava poate suspenda solu�ionarea contesta�iei privind accesoriile în 
sum� de ........, la cererea contribuabilului,  în condi�iile în care motivele aduse 
nu sunt întemeiate, contesta�ia asupra crean�elor care au generat accesoriile 
fiind respins� în sistemul c�ilor administrative de atac. 

 
În fapt, SC ........SRL, prin contesta�ia formulat�, solicit�  suspendarea 

procedurii de solu�ionare a contesta�iei depuse pe cale administrativ�, în temeiul art. 
214. alin. 1  lit. b sau  în temeiul art. 214 alin. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a contesta�iei 
formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......../25.04.2012, emis� de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  prin care au fost stabilite crean�ele 
principale care au dus la calculul accesoriilor prin Decizia nr. ......../10.07.2012, care 
face obiectul contesta�iei depuse. 

 
În drept, la art. 214  alin.  (1)  lit.  (b) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 
ART. 214 

    „ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale administrativ� 
    (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
 […] 

  b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i”. […] 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organul de solu�ionare competent 

poate suspenda, prin decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când depinde, în tot 
sau în parte, de existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i. 

Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c�, Decizia de 
impunere nr. ......../25.04.2012 emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
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Opera�iuni Vamale Suceava, prin care au fost stabilite crean�ele fiscale care au 
generat accesoriile în sum� de ........, a fost contestat� de  contribuabil. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava - Biroul solu�ionare 

contesta�ii, în urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........S.R.L. împotriva 
Deciziei de impunere nr. ......../25.04.2012,  prin  Decizia nr. … din 12.07.2012 a 
dispus  respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale 
în sum� de ........lei, reprezentând accize pentru alcool etilic, care au generat 
accesoriile în sum� de .........  

 
În ceea ce prive�te decizia emis� în solu�ionarea contesta�iei, la art. 210 din 

O.G. nr. 92 privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se stipuleaz� : 
 

ART. 210 
   „ Decizia sau dispozi�ia de solu�ionare 
 
 (1) În solu�ionarea contesta�iei, organul competent se pronun�� prin 

decizie sau dispozi�ie, dup� caz. 
(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� 

în sistemul c�ilor administrative de atac”. 
 
 Din aceste prevederi legale se re�ine c�, în solu�ionarea contesta�iei, organul 

competent se pronun�� prin decizie, care este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac. 

Prin contesta�ia formulat�, societatea solicit� suspendarea procedurii de 
solu�ionare a contesta�iei, în temeiul art. 214  alin.  (1)  lit.  (b) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pân� la solu�ionarea 
definitiv� �i irevocabil� a contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
......../25.04.2012, prin care au fost stabilite accizele în sum� de ........lei, care au 
generat accesoriile în sum� de .........  

 
Solicitarea contestatoarei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei 

întrucât pentru crean�a principal� care a generat calculul accesoriilor din decizia 
contestat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava s-a pronun�at  
prin Decizia ....din 12.07.2012,  prin care  a dispus  respingerea ca neîntemeiat� a 
contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale în sum� de ........lei, care este 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac. 

 
Referitor la solicitarea suspend�rii solu�ion�rii contesta�iei la cerere, art. 214 

alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede c�: 
 
   ART. 214 

      „ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale administrativ� 
[…] 
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 (2) Organul de solu�ionare competent poate suspenda procedura, la 
cerere, dac� sunt motive întemeiate. La aprobarea suspend�rii, organul de 
solu�ionare competent va stabili �i termenul pân� la care se suspend� procedura. 
Suspendarea poate fi solicitat� o singur� dat� ”. […] 

 
Din textele de lege citate  mai sus se re�ine c� organul de solu�ionare competent 

poate suspenda procedura, la cerere, dac� sunt motive întemeiate, la aprobarea 
suspend�rii, organul de solu�ionare va stabili �i termenul pân� la care se suspend� 
procedura.  

Ordinul  Agen�iei  Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137 din 25/2011 
mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  la art. 10.7 prevede c�: 

 
„10.7. Organul de solu�ionare competent poate suspenda procedura de 

solu�ionare a contesta�iei, la cererea contestatorului, dac� acesta prezint� motive 
întemeiate, cu excep�ia situa�iei în care motivul suspend�rii îl reprezint� cererea 
înaintat� instan�ei judec�tore�ti competente prin care s-a solicitat suspendarea 
execut�rii actului administrativ fiscal contestat.” 

 
 Din textele de lege citate se re�ine c� organul de solu�ionare competent poate 
suspenda procedura de solu�ionare a contesta�iei, la cererea contestatorului, dac� 
acesta prezint� motive întemeiate, cu excep�ia situa�iei în care motivul suspend�rii îl 
reprezint� cererea înaintat� instan�ei judec�tore�ti competente prin care s-a solicitat 
suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal contestat. 

Societatea sus�ine c� existen�a unei contesta�ii administrative împotriva 
Deciziei nr. ......../25.04.2012, care reprezint� actul administrativ în baza c�ruia s-a 
emis decizia contestat�, reprezint� un motiv întemeiat pentru suspendarea solu�ion�rii 
contesta�iei depuse. 

Sus�inerea contestatoarei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei 
întrucât motivele aduse nu sunt întemeiate, contesta�ia asupra crean�elor care au 
generat accesoriile fiind respins�, decizia de solu�ionare administrativ�  fiind 
definitiv�, în sistemul c�ilor administrative de atac. 

 
 Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� societatea nu prezint� 

motive întemeiate pentru  suspendarea solu�ion�rii contesta�iei depuse, iar Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava s-a pronun�at  prin Decizia ....din 
12.07.2012, care este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,  prin care  s-
a dispus,  respingerea  ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru crean�ele fiscale 
principale care au generat accesoriile calculate,  urmeaz� a se respinge cererea de 
suspendare a  solu�ion�rii contesta�iei formulate împotriva  Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 10.07.2012, emis� de A.F.P. R�d�u�i, ca 
nemotivat�. 

Întrucât cererea contestatoarei privind suspendarea solu�ion�rii a fost respins�, 
contesta�ia se va solu�iona pe fond. 
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     2. Referitor la dobânzile în sum� de ........, stabilite prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii ........din 10.07.2012, aferente accizelor în sum� de 
........lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra accesoriilor aferente unor crean�e pentru care s-
a formulat contesta�ie, în condi�iile în care prin Decizia nr. … din 12.07.2012 s-a 
dispus respingerea contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale, care au 
generat accesoriile în sum� de ......... 

  
 În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice R�d�u�i 

au calculat accesorii în sum� de ........, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ........din 10.07.2012. 

Accesoriile au fost calculate, pentru perioada 11.06.2012 - 05.07.2012, pentru 
accizele în sum� de ........lei, stabilite prin Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012, 
emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava. 

 Prin  Decizia  nr. …. din 12.07.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava  a solu�ionat contesta�ia formulat� de societate pentru accizele în 
sum� de ........lei, care au generat accesoriile în sum� de ........, contesta�ia fiind 
respins� ca neîntemeiat�.  

 
 Contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei �i  anularea obliga�iei de plat� a 

accesoriilor în sum� de ........, stabilite prin Decizia nr........./10.07.2012, accesorii 
calculate la accizele stabilite prin Decizia nr. ......../25.04.2012. 

 
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 de întârziere 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� accesoriile 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.  
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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 �i este de  0,04% pentru fiecare zi de întârziere. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia de impunere nr. 

......../25.04.2012, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Suceava, prin care au fost stabilite crean�ele fiscale principale care au generat 
accesoriile în sum� de ........, a fost contestat� de contribuabil. 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava - Biroul solu�ionare 
contesta�ii, în urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........S.R.L. împotriva 
Deciziei de impunere nr. ......../25.04.2012,  prin Decizia nr. …. din 12.07.2012, a 
dispus respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale 
în sum� de ........lei, care au generat accesoriile în sum� de ........, reprezentând accize 
pentru alcool etilic.  

 
Sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� accizele stabilite prin Decizia nr. 

......../25.04.2012, care au generat accesoriile calculate prin decizia contestat�  nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava, prin Biroul solu�ionare contesta�ii, a dispus 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru crean�ele fiscale în sum� de 
........lei, reprezentând accize pentru alcool etilic, decizia de solu�ionare  fiind 
definitiv�, în sistemul c�ilor administrative de atac. 

 
Deoarece pentru crean�ele fiscale principale în sum� de ........lei, care au 

generat accesoriile în sum� de ........, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava prin Biroul solu�ionare contesta�ii a dispus respingerea ca 
neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC ........SRL se va respinge contesta�ia �i 
pentru accesoriile în sum� de ........,  stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ........din 10.07.2012, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
principiului de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� 
principalul). 

 
În ceea ce prive�te solicitarea petentei de anulare a bazei impozabile în sum� de 

........lei reprezentând accize, stabilite prin Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012,  
la  art. 3.1. din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei  Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, prevede c�: 

 
    „ 3.1.Contesta�ia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ 
fiscal contestat, iar la primirea contesta�iei organul emitent al actului 
administrativ fiscal va întocmi dosarul contesta�iei, precum �i referatul cu 
propuneri de solu�ionare. ”  
 

Din textul de lege citat se re�ine c�, contesta�ia se depune la organul fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contesta�iei organul 
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emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contesta�iei, precum �i 
referatul cu propuneri de solu�ionare. 

 
Având în vedere c� Decizia de impunere nr. ......../25.04.2012 este emis� de 

Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, deci de un alt organ 
fiscal,  solu�ionarea acestui cap�t de cerere face obiectul dosarului nr…../ 14.09.2012, 
urmând a se emite decizie de solu�ionare separat� pentru acest cap�t de cerere.  
  
            Pentru  considerentele  re�inute �i în baza prevederilor legale invocate în 
cuprinsul prezentei decizii, precum �i în baza prevederilor art. 216  din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 
 
 

                                        D E C I D E: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. ........S.R.L. 
din localitatea ………………….., jude�ul Suceava împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ........din 10.07.2012, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice R�d�u�i, privind suma de ........, reprezentând accesorii. 

 
 2. Respingerea ca nemotivat� a cererii de suspendare a solu�ion�rii 

contesta�iei formulat� împotriva  Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. ........din …………, emis� de A.F.P. R�d�u�i. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

……………………. 
 

 


