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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  64   din  2010 
   
Privind :   soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ..... S.R.L. cu sediul în 
                oraşul ....., judeŃul Teleorman, înregistrată la DirecŃ ia Generală 
     a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr...../2010.  

 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman-Biroul SoluŃionare 

ContestaŃii, a fost sesizată de DirecŃia Regională pentru Accize si OperaŃiuni Vamale 
Craiova- DirecŃia JudeŃeana pentru Accize si OperaŃiuni Vamale Teleorman, prin Adresa 
nr....../2010, cu privire la contestaŃia formulată de S.C. ..... S.R.L.  cu  sediul social în 
oraşul ....., judeŃul Teleorman, ocazie cu care organul care a încheiat actul atacat a 
înaintat dosarul cauzei, împreuna cu Referatul  privind propunerile de soluŃionare nr. 
...../2010. 

Contestatoarea se îndreaptă impotriva Deciziei de impunere nr. ...../2010, sinteza 
raportului de inspecŃie fiscală nr. ...../2010 şi deopotrivă asupra DispoziŃiei de măsuri nr. 
...../2010.  

Ulterior, cu Adresa nr. ...../2010, organele de soluŃionare au solicitat petentei să  
clarifice aspectele care fac obiectul contestaŃiei, respectiv să aducă în sprijinul 
solicitărilor formulate documente doveditoare.  

PetiŃionara, prin Adresa nr. ...../2010, a completat cererea iniŃială, în sensul celor 
solicitate de organele de revizuire. 

În vederea fundamentării în fapt şi în drept a soluŃiei ce urmează a fi adoptată, 
prin Adresa nr. ...../2010, în temeiul dispoziŃiilor pct. 9.9 si 9.10 din Ordinul Preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, organele de 
soluŃionare au solicitat  organelor de inspectie fiscala din cadrul DJAOV Teleorman să 
întocmeasca un proces verbal de cercetare la faŃa locului, pentru lămurirea aspectelor 
care fac obiectul contestaŃiei. 

ReprezentanŃii DJAOV Teleorman au comunicat organelor de revizuire un prim 
punct de vedere formulat prin Adresa nr....../2010, înregistrată la DGFP Teleorman sub 
nr. ...../2010, respectiv au întocmit Procesul-verbal de cercetare la faŃa locului nr. 
...../2010.     

De asemenea, în vederea clarificării aceloraşi aspecte, organele de soluŃionare  
s-au adresat prin cererile: 

-nr. ...../2010, respectiv nr. ...../2010, Ministerului FinanŃelor Publice-DirecŃia 
Generală LegislaŃie Cod Fiscal-DirecŃia Generală în domeniul Accizelor; 

-nr. ...../2010, Ministerului FinanŃelor Publice-DirecŃia Generală Juridică; 
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-nr. ...../2010 Ministerului FinanŃelor Publice-DirecŃia Generală de SoluŃionare a 
ContestaŃiilor; 

Totodată prin Adresa nr. ...../2010, organele de revizuire au comunicat 
petiŃionarului faptul că termenul de soluŃionare urmează să fie prelungit cu perioada 
cuprinsă între data celor două solicitărilor formulate Ministerului FinanŃelor 
Publice(direcŃiile menŃionate), până la primirea punctului de vedere, care va contribui la 
fundamentarea soluŃiei ce urmează să fie adoptată în cauză.    

Ulterior, deoarece reprezentanŃii Ministerului FinanŃelor Publice-direcŃiile 
menŃionate, nu au transmis în termen util punctele de vedere solicitate, în datele de 
17.08.2010 şi 19.08.2010, organele de soluŃionare au revenit asupra solicitărilor în data 
de 21.09.2010, prin Adresa nr. ...... 

Ca raspuns al acestor noi intervenŃii, organele de soluŃionare au primit Adresa 
DirecŃiei de LegislaŃie în Domeniul Accizelor nr. ...../2010, înregistrată la DGFP 
Teleorman sub nr. ...../2010, respectiv raspunsul DirecŃiei Generale Juridice nr. 
...../2010, înregistrat la DGFP Teleorman sub nr. ...../2010. 

Ulterior, cu Adresa nr. ...../2010, Directia Generala de Solutionare Contestatii  a 
comunicat Biroului Solutionare Contestatii Teleorman, acelasi raspuns al DirecŃiei de 
Legislatie în Domeniul Accizelor.   

În condiŃiile prezentate, petenta contestă obligaŃia fiscală suplimentară stabilită în 
sarcina sa în cuantum total de ...... lei,  constituită din : 

• ..... lei - accize pentru alcool etilic; 
•   ..... lei - majorări de întârziere aferente accizelor. 

ContestaŃia, înregistrată la DirecŃia JudeŃeana pentru Accize si OperaŃiuni Vamale 
Teleorman sub nr. ...../2010, a fost depusă în termenul legal reglementat de art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

Fiind îndeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevăzute de lege, DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentă să se pronunŃe 
asupra cauzei . 

 
I. S.C. ..... S.R.L. a contestat Decizia de impuner e nr. ...../2010, sinteza 

Raportului de inspec Ńie fiscal ă nr. ...../2010, respectiv Dispozi Ńia privind m ăsurile 
stabilite de organele de inspec Ńie fiscal ă nr. ...../2010, solicitând anularea acestora 
şi exonerarea de la plata sumei totale de ..... lei,  reprezentând accize stabilite 
suplimentar de plata, precum şi accesorii aferente accizelor,  pentru urm ătoarele 
considerente: 
  
 a) ReŃinute din cererea iniŃială înregistrată la DirecŃia JudeŃeana pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Teleorman sub nr....../2010 şi la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
...../2010: 
 În fapt,  autoarea cererii susŃine că deŃine calitatea de antrepozit fiscal de 
producŃie, potrivit AutorizaŃiei de antrepozit fiscal RO ....., pentru producŃia de alcool 
etilic-bioetanol. 
 La a 5-a livrare, din data de 26.02.2010, către ..... S.A., s-au constatat diferenŃe în 
minus de 1.912,15 litri şi în plus de 182,11 litri. 
 S.C. ..... S.R.L. , sus Ńine c ă aceste diferen Ńe s-au datorat în principal folosirii 
unor metode diferite de determinare a cantit ăŃii de bioetanol, respectiv metoda 
volumetric ă folosit ă de petent ă(lips ă cântar electronic la acea dat ă) şi metoda 
cantăririi electronice folosit ă la ..... S.A., vagoanele care au transportat marf ă 
sosind în sta Ńia de destina Ńie cu absolut toate sigiliile intacte. 
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 Invederează faptul că pentru cantităŃile constatate lipsă, a platit acciza potrivit 
O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, potrivit căruia, nivelul accizei pentru bioetanol, este egal cu 
nivelul accizei pentru benzină fără plumb, în sumă de 2.433 lei/10.03.2010. 
 De asemenea în calcularea accizei pentru bioetanol, la nivelul accizei pentru 
benzină fără plumb, petenta a avut în vedere şi prevederile art. 175 alin.(5) din Codul 
fiscal, coroborate cu dispoziŃiile pct. 7 alin.(15) din H.G. nr. 44/2004. 
 PetiŃionarea susŃine faptul că potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, modificat prin 
O.M.F.P. nr. 1430/03.02.2010, formularul 103, ,, DeclaraŃie privind accizele", rubrica 12 
a fost modificată clar, explicit din ,,232- Acciză pentru benzină fără plumb" în ,,232 - 
Acciză pentru benzină fără plumb şi bioetanol". 
 Totodată susŃine că produsul bioetanol nu se regăseşte evidenŃiat decât la 
această rubrică, deci nu există nici o posibilitate de incadrare a accizei pentru bioetanol 
la altă rubrică, echipa de controlori fiscali aflandu-se în evidentă eroare la calcularea 
accizei, asimilând bioetanolul cu alcool etilic folosit la producerea bauturilor alcoolice, 
utilizând ca bază de calcul acciza aferentă alcoolului etilic de 750 euro/hl, în condiŃiile în 
care H.G. nr. 44/2004, pct. 7, alin.(15) menŃionează: bioetanolul este definit ca ,, produs 
destinat utilizării în producŃie de produse energetice" , fiind folosit în amestec cu benzina 
fara plumb. 
 Agentul economic consideră că O.P.A.N.A.F. nr. 1430/2010 stabileşte atât modul 
de completare a declaraŃiei fiscale, încadrând bioetanolul la aceeaşi rubrică cu benzina 
fără plumb, cât şi în ceea ce priveşte conŃinutul conform căruia nivelul accizei este egal 
pentru bioetanol şi benzina fără plumb, menŃionând că nu a extins aplicabilitatea 
reglementărilor privind prevederile O.P.A.N.A.F. nr. 1430/2010. 
 Ca atare, consideră că acciza datorată în final este acciza aferentă benzinei fără 
plumb(livrarea intervenind în data de 26.02.2010, după apariŃia Ordinului nr. 
1430/03.02.2010). 
 În acest sens directorul general al petentei, la discuŃia finală purtată la sediul 
D.J.A.O.V. Teleorman, nu a fost de acord cu constatările stabilite de organele de 
inspecŃie fiscală, exprimandu-şi în scris un punct de vedere(anexat în xero-copie  
contestaŃiei), menŃinandu-şi astfel punctul de vedere cu privire la nivelul accizei 
necesare a fi platite, pentru lipsa cantităŃii de bioetanol de 1365,85 l(17,3 hl), la nivelul 
de acciză stabilit prin O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, modificat prin O.M.F.P. nr. 
1430/03.02.2010, potrivit căruia nivelul accizei este egal pentru bioetanol şi benzină fără 
plumb. 
 Autoarea cererii menŃionează că deoarece în cuprinsul declaraŃiei formular 103, 
referiri la produsul bioetanol nu sunt efectuate decât la rubrica ,,232- Accize pentru 
benzină fără plumb şi bioetanol"(începând cu data de 03.02.2010) , nu este astfel 
posibilă încadrarea accizei la un alt capitol). 
 Totodată menŃionează că în perioada supusă inspecŃiei fiscale a solicitat 
modificarea AutorizaŃiei de antrepozit fiscal, avand în vedere atât prevederile legale 
menŃionate cât şi declaraŃia pe propria răspundere din data de 27.10.2009, din care 
rezultă că bioetanolul -produs finit realizat de S.C. ..... S.R.L. , va fi livrat partenerilor 
contractuali numai pentru a fi utilizat în amestec cu benzina. 
 In finalul motivării petiŃionara susŃine că potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2009 , 
temeiul de drept care a stat la baza impunerii la plată, respectiv art. 192 alin.(3) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
abrogat, începând cu data de 01.04.2010, actele atacate nerespectând astfel condiŃiile 
prevăzute de art. 43 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
 În drept , petenta îşi întemeiază contestaŃia pe prevederile:  
-O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, modificat prin O.M.F.P. nr. 1430/03.02.2010; 
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-art. 205 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003 republicată, privind Codul de procedură 
fiscală, aşa cum a fost modificat şi completat. 
 In sprijinul celor susŃinute, contestatoarea înŃelege să se folosească de proba cu 
documente. 
 b) ReŃinute din Adresa nr. ...../2010: 
 - prin care petenta susŃine că la demersurile întreprinse către A.N.A.F. Bucureşti 
prin Adresele nr. ...../2010, nr. ...../2010 şi nr. ...../2010, nu s-a primit nici un raspuns 
până la această dată. 

 
II. Din Decizia de impunere nr. ...../2010, sinteza  Raportului de inspec Ńie 

fiscal ă nr. ...../2010, întocmite de organele vamale, se r eŃin urm ătoarele: 
 
 La data de .....2010, S.C. ..... S.R.L., a livrat cantitatea de 393.293,45 
litri(310.465,85 kg.) alcool etilic -bioetanol, către antrepozitul fiscal S.C. ..... S.A.-Ploieşti. 
 S.C. ..... S.A. a recepŃionat la data de 05.03.2010, cantitatea de alcool etilic-
bioetanol, constatând diferenŃe cu minus în cantitate de 1.912,35 litri şi diferenŃe cu plus 
în cantitate de 182,11 litrii, aceste diferenŃe fiind consemnate în documente 
administrative de însoŃire. 
 Organele de inspecŃie fiscala menŃionează că în temeiul prevederilor art. 192 
alin.(3) şi alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru cantitatea de 1.912,35 litri alcool etilic-bioetanol, 
constatată lipsă la data de 05.03.2010, acciza a devenit exigibilă, urmând ca în termen 
de 5 zile să se facă declararea şi plata accizei. 
 Echipa de inspecŃie fiscală a procedat la verificarea modului de calcul şi de 
declarare a accizelor, constatând că agentul economic a depus declaraŃia privind 
accizele cod 103, înregistrată la A.F.P. ..... sub nr. ...../2010, pentru creanŃa fiscală: 
accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol, cod bugetar 2014010102, declarând şi 
plătind în mod eronat acciza în cuantum de ..... lei, utilizând la calcul nivelul accizei 
unitare pentru benzina fără plumb de 348,04 euro/1000 litri. 
 Organele vamale menŃionează că declararea corectă trebuia făcută pentru 
creanŃa fiscală accize pentru alcool etilic, cod bugetar 2014010201, utilizând la calcul 
acciza unitară pentru alcool etilic de 750 euro/hl de alcool pur.  
 De asemenea menŃionează că interpretând şi aplicând în mod eronat 
prevedrile Ordinului Presedintelui AgenŃiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 
1430/2010, pentru modificarea Ordinului Presedintelui Agentiei NaŃionale de 
Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi continutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, agentul economic extinde 
aplicabilitatea reglementarilor şi la stabilirea cotei de acciza pe care a folosit-o in 
calculul si declararea creantei aparute.  
 Totodata, agentul economic ignora împrejurarile ca Ordinul Presedintelui 
Agentiei NaŃionale de Administrare Fiscala nr. 1430 /2010 a fost emis in aplicarea  
prevederilor art. 81 care se refera la "Obligatia de a depune declaratii fiscale "si art. 
228 alin(2) care se refera la "Acte normative de aplicare" din OG 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum si prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare . 
 În conŃinutul său ordinul reglementează şi aprobă modelele şi conŃinutul 
declaratiilor precum şi anexele referitoare la instructiunile de completare a 
formularelor şi nomenclatoarele creantelor fiscale. 
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 Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 
1430/2010 nu face referire la nivelul, cuantumul sau tipul de creanta ce trebuie 
declarată de agentul economic  platitor de acciză, contribuabilului revenindu-i 
obligaŃia de a depune lunar la autoritatea fiscala competentă o declaratie de accize 
pentru produsul accizabil pe care îl produce, indiferent daca datorează sau nu plata 
accizei pentru luna respectivă aşa cum este prevazut la art. 194 alin.(3) din  
Sectlune a-6-a "Oblgatiile platitorilor de accize" Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale 
" Capitolul I " Accize armonizate" din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile şi completarile ulterioare. 
 Astfel, organele de inspecŃie fiscală menŃionează faptul că petiŃionara 
deŃinătoare a antrepozitului fiscal pentru producŃie de alcool etilic-bioetanol, poate 
primi, produce, transforma, deŃine, sau expedia în regim suspensiv , produsul 
accizabil cu codul S 300- Alcool etilic-bioetanol. Pe cale de consecinŃă are obligaŃia 
de a depune declaraŃia pentru accize, cod 103, pentru creanŃa fiscală alcool etilic. 
 Nivelul accizei este stabilit prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, care la art. 176 alin.(1) prevede: Nivelul 
accizelor armonizate în perioada 2007-2010, este cel prevazut în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezentul  titlu. 
 Potrivit prevederilor pct. 1 alin.(1) lit. c). din Normele de aplicare ale Titlului VII din 
Codul fiscal, aprobat prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru cantitatea de alcool etilic -bioetanol lipsă se constituie acciza de plată după 
formula:  
 A=C/100 x K x R x Q 
 A= cuantumul accizei; 
 C=concentraŃia alcoolică exprimată în procente de volum =99,69%, potrivit 
Adresei A.N.V.  DirecŃia Supraveghere Accize şi OperaŃiuni Vamale nr. 
58864,60089,61225/A/SI/20.11.2009, înregistrată la D.J.A.O.V. Teleorman sub nr. 
...../2009; 
 K=acciza specifică, prevăzută la nr. crt. 5 din Anexa nr. 1 la Titlul VII din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare=750 euro/hl, 
de alcool pur;  
 R= cursul de schimb leu/euro, conform art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - 1 euro=4,2688 lei; 
 Q=cantitatea în hectolitri =19,1235 hl; 
 A=...../100 x 750 x 4,2688 x ..... =.....lei.  
 Pentru nevirarea la termenul legal a accizei datorate, organele de inspecŃie 
fiscală au procedat conform prevederilor Legii nr. 210/2005 şi art. 23 alin.(1), art. 119 şi 
art. 120 alin.(1) şi (7) O.G. nr. 92/2003 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, totalul majorărilor de întârziere calculat fiind de 1.282 lei. 
  

III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petentã în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor vamale, actele normative în vigoare la da ta producerii fenomenului 
economic, re Ńin: 

 
 S.C. ..... S.R.L.  are sediul social în str. ..., în oraşul ....., judeŃul Teleorman, este 
înregistratã la O.R.C Teleorman sub nr.J34/...../200....., C.U.I. ..... atribut fiscal RO, 
avand ca activitate principală desfăşurată: Fabricarea altor produse chimice organice de 
bază -cod CAEN 2014, fiind reprezentatã de D-l ....., în calitate de director general. 
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1. În ceea ce priveste debitul principal reprezenta nd acciz ă stabilit ă 
suplimentar de plat ă în sum ă de ..... lei.  

 
 Direc Ńia  General ă  a  Finan Ńelor  Publice  Teleorman  este  investit ă  să  se 
pronun Ńe  asupra legalit ăŃii m ăsurilor organelor de inspectie fiscal ă din cadrul 
D.J.A.O.V. Teleorman, care au stabilit în sarcina p eti Ńionarei acciz ă suplimentar de 
plată în sum ă total ă de..... lei.  
 
 În fapt ,  din actul de control atacat(Decizia de impunere nr. ...../2010, care 
constituie sinteza Raportului de inspecŃie fiscală nr. ...../2010), organele de soluŃionare 
reŃin argumentele menŃionate de reprezentanŃii DJAOV Teleorman, astfel: 
 -la data de 2010, S.C. ..... S.R.L., a livrat cantitatea de ..... litri(.... kg.) alcool etilic 
-bioetanol, către antrepozitul fiscal S.C. ..... S.A.-.....; 
 -S.C. ..... S.A. a recepŃionat la data de 05.03.2010, cantitatea de alcool etilic-
bioetanol, constatând diferenŃe cu minus în cantitate de .... litri şi diferenŃe cu plus în 
cantitate de ..... litrii, aceste diferenŃe fiind consemnate în documente administrative de 
însoŃire; 
 -în condiŃiile prezentate organele de inspecŃie fiscală au menŃionat că în temeiul 
prevederilor art. 192 alin.(3) şi alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru cantitatea de ..... litri alcool etilic-bioetanol, 
constatată lipsă la data de 05.03.2010, acciza a devenit exigibilă, urmând ca în termen 
de 5 zile să se facă declararea şi plata acesteia; 
 -în acest sens organele de inspecŃie fiscală, procedand la verificarea modului de 
calcul şi de declarare a accizelor, au constatat faptul că agentul economic a depus 
declaraŃia privind accizele cod 103, înregistrată la A.F.P. ..... sub nr. ...../2010, pentru 
creanŃa fiscală: accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol, cod bugetar 2014010102, 
considerand că petiŃionara a declarat şi plătit în mod eronat acciza în cuantum de ..... lei, 
utilizând la calcul nivelul accizei unitare pentru benzina fără plumb de 348,04 euro/1000 
litri; 
 -organele de inspectie fiscală ale D.J.A.O.V. Teleorman menŃionează că 
declararea corectă trebuia făcută pentru creanŃa fiscală accize pentru alcool etilic, cod 
bugetar 2014010201, utilizând la calcul acciza unitară pentru alcool etilic de 750 euro/hl 
de alcool pur, calculand astfel acciza suplimentar de plată în sumă de ..... lei. 
 S.C. ..... S.R.L. susŃine faptul că aceste diferenŃe s-au datorat în principal folosirii 
unor metode diferite de determinare a cantităŃii de bioetanol, respectiv metoda 
volumetrică folosită de petentă(lipsă cântar electronic la acea dată) şi metoda cantăririi 
electronice folosită la ..... S.A., vagoanele care au transportat marfă sosind în staŃia de 
destinaŃie cu absolut toate sigiliile intacte. 
 Invederează de asemenea faptul că pentru cantităŃile constatate lipsă, a platit 
acciza potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, potrivit căruia, nivelul accizei pentru bioetanol, 
este egal cu nivelul accizei pentru benzină fără plumb, în sumă de ..... lei. 
 În condiŃiile prezentate, în vederea lămuririi aspectelor care fac obiectul 
contestaŃiei, respectiv modului în care urmare livrării, produsul în cauză a ieşit din regim 
suspensiv, organele de soluŃionare au solicitat prin Adresa nr. ...../2010, organelor de 
inspecŃie fiscală, să întocmească un proces verbal de cercetare la faŃa locului, care să 
raspundă următoarelor obiective: 

-specificarea condiŃiilor care au condus la aceste diferenŃe cantitative, respectiv 
dacă acestea îmbracă forma: unor diferenŃe generate de mijloacele de cantarire deŃinute 
de furnizor şi  beneficiar, unor pierderi de natura perisabilităŃilor, unor sustrageri care 



 
         

 
 

  7 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

implică violarea sigiliilor(la furnizor, în timpul transportului sau la beneficiar), altor 
condiŃii. 

În cauză DJAOV Teleorman a solicitat prin Adresa nr. ...../2010, DJAOV ..... o 
cercetare la faŃa locului, pe aspecte ce Ńin de recepŃia produsului alcool etilic-bioetanol, 
la ..... SA ...... 

Ca răspuns la această cerere, prin Adresa nr. ...../2010, înregistrată la DJAOV 
Teleorman sub nr. ...../2010, DJAOV ..... a transmis documentele care au stat la baza 
recepŃiei alcoolului etili-bioetanol în antrepozitul fiscal aparŃinand  ..... SA ..... 

Din aceste documente a reieşit faptul că: 
-vagoanele cisternă au sosit la destinaŃie cu sigiliile intacte(nu au fost violate); 
-mijloacele de cântărire a vagoanelor cisternă, respectiv bascula electronică, au 

fost verificate metrologic, la termen, potrivit buletinului de verificare nr. ...../2009, din 
aceste date organele de inspec Ńie fiscal ă reŃinând faptul c ă exist ă diferen Ńe 
cantitative între cantit ăŃile ajunse la destina Ńie fa Ńă de cantit ăŃile expediate de 
furnizor.  
 De asemenea, prin Procesul-verbal de cercetare la faŃa locului nr. ...../2010, 
organele de inspecŃie fiscală din cadrul DJAOV Teleorman menŃionează următoarele: 
 -încărcarea bioetanolului în vagoane cisternă în vederea expedierii către 
antrepozitul fiscal ..... SA ....., din data de 26.02.2010, s-a efectuat în mai multe etape 
după cum este descrisă în Nota informativă nr. ...../2010, întocmită de responsabilii cu 
aceste operaŃiuni din cadrul S.C. ..... S.R.L.; 
 -la expediere, metoda de măsurare a cantităŃii utilizată este cea volumetrică, 
operaŃiune realizată printr-un sistem de comandă şi încărcare tip Coriollis, verificat 
metrologic conform legislaŃiei în vigoare, greutatea (brută/netă), fiind o valoare rezultată 
din calcule matematice; cu aceste date au fost completate DAI-urile, documente vizate 
de reprezentanŃii autorităŃii fiscale teritoriale, în speŃă DJAOV Teleorman, care a sigilat 
fiecare vagon cisternă expediat; 
 `-la recepŃionarea produselor accizabile în antrepozitul fiscal destinatar, 
vagoanele cisternă au prezentat sigiliile intacte, metoda de măsurare a cantităŃii a fost 
aceea de cântărire a vagoanelor cisternă pe o basculă electronică, verificată metrologic. 
 Organele de inspec Ńie fiscal ă au concluzionat faptul c ă lipsurile constatate 
se datoreaz ă unor diferen Ńe generate de mijloacele de cânt ărire şi măsurare 
diferite de Ńinute de expeditor şi primitor. 
 Urmare acestor constat ări, reflectate de cercetarea la fa Ńa locului, organele 
de solu Ńionare re Ńin faptul c ă în cauz ă, între cantit ăŃile livrate de petenta şi cele 
recep Ńionate de beneficiar exista diferente cantitative, respectiv ..... litrii. 
 De asemenea reŃin mentiunile înscrise de organele de inspectie fiscala in 
procesul verbal de cercetare la fata locului,  potrivit cărora cantitatea consemnata si 
certificata în minus a fost asumata si recunoscuta de SC ..... SRL, prin depunerea 
Declaratiei privind accizele cod 103, inregistrata la AFP ..... sub nr. ...../2010, declarând 
însa si platind eronat acciza pentru benzina fara plumb, în conditiile in care declararea 
corecta trebuia facuta pentru creanta fiscala: acci za pentru alcool etilic.   
 In aceeasi măsura din procesul verbal de cercetare la fata locului se retine ca 
lipsurile cantitative constatate nu au fost evidentiate si înregistrate in contabilitate, 
conform fisei de magazie pe pret mediu in anul 2010, pentru produsul accizabil 
bioetanol.  
 Totodata, urmare acestor constatări, respecând voinŃa legiuitorului organele de 
soluŃionare retin faptul că acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau 
cand se constata pierderi sau lipsuri de produse ac cizabile(cazul de fa Ńă). 
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 În ceea ce priveşte nivelul de accizare al produsului în cauză organele de 
revizuire reŃin următoarele: 
 - S.C. ..... S.R.L. deŃine calitatea de antrepozit fiscal de producŃie, potrivit 
AutorizaŃiei de antrepozit fiscal RO ....., pentru producŃia de alcool etilic-bioetanol. 
 -deŃinând această calitate lui S.C. ..... S.R.L. i se permite ca în regim suspensiv 
să primeasca, să producă, să transforme, să deŃină şi să expedieze alcool etilic-
bioetanol; 
 -Potrivit documentelor administrative de însoŃire: 
  -seria DAIAAAA nr. ...../2010; 
  -seria DAIAAAA nr. ...../2010; 
  -seria DAIAAAA nr. ...../2010; 
  -seria DAIAAAA nr. ....../2010; 
  -seria DAIAAAA nr. ...../2010,(cele care reflectă lipsurile cantitative), 
documente stampilate şi de contestatoare, codul produsului (Cod NC) livrat este 
22071000, căruia aşa cum menŃionează legiuitorul în Codul fiscal, îi corespunde 
produsul alcool-etilic ;  
 -potrivit autorizaŃiei mai sus menŃionată Antrepozitarul autorizat este îndreptăŃit să 
men Ńină în funcŃiune antrepozitul fiscal numai în locul şi pentru activit ăŃile men Ńionate 
în autoriza Ńie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la 
produsele accizabile armonizate, reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 571/2003 cu modific ările 
şi complet ările ulterioare ; 
 -în condiŃiile prezentate  avand în vedere produsul pentru care petiŃionara deŃine 
autorizatia de antrepozit fiscal pentru produsul S300 alcool etilic -bioetanol, cu 
respectarea voinŃei legiuitorului exprimată în anexa nr. 1 la titlul VII din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul de 
accizare al alcoolului etilic este de  750 euro/hl de alcool pur. 
 Totodată în fundamentarea soluŃiei care urmează a fi adoptată în cauză, organele 
de soluŃionare, au avut în vedere şi raspunsul DirecŃiei Generale Juridice din cadrul MFP 
nr. ...../2010, înregistrat la DGFP Teleorman sub nr. ..../2010, potrivit căruia: acciza 
datorat ă pentru bioetanol de SC ..... SRL , se determin ă pe baza accizei aferente 
alcoolului etilic, respectiv 750 euro/hl de alcool pur, potrivit Anexei nr. 1 la titlul VII 
din Codul fiscal.    

 
 Pentru  a se  pronunŃa asupra  cauzei  supuse  soluŃionării, organele  de revizuire 
constată  că  în  drept   sunt aplicabile dispoziŃiile art.165, art. 173 alin.(1) lit. a)., art. 176 
alin.(1) , art. 192 alin.(3), alin.(4) şi alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare(texte de lege în vigoare până la 01.04.2010  
potrivit  alin. (3) al art. III din OUG nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicata în M.O. nr. 
689 din 13 octombrie 2009);  
 [...] 
 Exigibilitatea 
 ART. 165 
 Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata 
pierderi sau lipsuri  de produse accizabile; 
 [...] 
 ART. 173 
 Alcool etilic 
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 (în vigoare la data producerii fenomenului economic- se abrogă începând din 1 
aprilie 2010 ) 
  (1) În înŃelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintă: 
 a) toate produsele care au o concentraŃie alcoolică ce depăşeşte 1,2% în volum 
şi care sunt încadrate la codurile NC 2207 şi 2208, chiar atunci când aceste produse fac 
parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate; 
 [...] 
 ART. 176 
 Nivelul accizelor 
 (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. 

_____________________________________________________________________ 
|Nr. |  Denumirea produsului      |   U.M.  |Acciza                |Acciza     | 
|crt.|  sau a grupei de produse   |         |(echivalent euro/U.M.)|(echivalent| 
|    |                            |         |        2009          |euro/U.M.) | 
|    |                            |         |______________________|           | 
|    |                            |         |1 aprilie|1 septembrie|    2010   | 
|____|____________________________|_________|_________|____________|___________| 
|  5 | Alcool etilic              | hl de   | 750,00  |   750,00   |  750,00   | 
|    |                            | alcool  |         |            |           | 
|    |                            | pur*2)  |         |            |           | 
|____|____________________________|_________|_________|____________|___________| 

 [...] 
 ART. 192 
 Momentul exigibilităŃii accizelor 
 (în vigoare la data producerii fenomenului economic- se abrogă începând din 1 
aprilie 2010) 
  (3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza p entru un produs accizabil 
devine exigibil ă la data când se constat ă o pierdere sau o lips ă a produsului 
accizabil. 
 (4) Prevederea alin. (3) nu se aplică şi plata accizei nu se datorează dacă 
pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se află într-un regim 
suspensiv şi sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiŃii: 
 a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, 
spargerii, incendierii, inundaŃiilor sau altor cazuri de forŃă majoră, dar numai în situaŃia în 
care autorităŃii fiscale competente i se prezintă dovezi satisfăcătoare cu privire la 
evenimentul respectiv, împreună cu informaŃia privind cantitatea de produs care nu este 
disponibilă pentru a fi folosită în România; 
 b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau 
altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deŃinerii sau deplasării 
produsului, dar numai în situaŃia în care cantitatea de produs care nu este disponibilă 
pentru a fi folosită în România nu depăşeşte limitele prevăzute în norme. 
 [...] 
 (9) Orice persoană aflată în una dintre situaŃiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) şi (7) 
are obligaŃia de a depune o declaraŃie de accize la autoritatea fiscală competentă şi de a 
plăti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilă. 
 [...] 
 În ceea ce priveşte susŃinerile contestatoarei: 
 -deşi S.C. .....  S.R.L aduce în susŃinerea contetaŃiei  faptul că deŃine AutorizaŃia 
de antrepozit fiscal  RO ....., pentru producŃia de alcool etilic-bioetanol, însăşi 
contestatoarea nu este de acord cu mentiunile înscrise în aceasta(referitor la produsul 
inscris în autorizatie), în condiŃiile în care Comisia pentru autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor armonizate, a eliberat aceasta autorizatie pe baza datelor 
furnizate de petiŃionara; se retine astfel ca deşi ulterior obtinerii Autorizatiei de antrepozit 
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fiscal, S.C. .....  S.R.L a solicitat Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse 
supuse accizelor armonizate, modificarea acesteia (în principal în ceea ce priveşte 
reducerea nivelului garantiei), Autoritatea statului menŃionată nu a dat curs solicitarilor, 
de unde se poate concluziona ca nu a fost cazul modifcării acesteia; astfel, potrivit 
acestei autorizatii lui S.C. .....  S.R.L i se permite ca in regim suspensiv de la plata 
accizelor, să primeasca, sa produca, sa transforme, sa deŃina si sa expedieze produsul 
finit S300-Alcool etilic -bioetanol ; 
 Concluzia Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor 
armonizate a avut la baza şi punctul de vedere formulat de Autoritatea NaŃionala a 
Vamilor nr. ...../A/SI/2009, potrivit căruia: 
 ,,...va comunicam mai jos punctul de vedere al Autoritatatii NaŃionale a Vamilor 
pentru cererea de autorizare depusa de S.C. ..... S.R.L.  in ceea ce priveşte codul tarifar 
al produselor pentru care a solicitat autorizarea şi pentru care au fost prezentate 
documentele prev ăzute de lege in vederea incadrarii tarifare, precum  si a 
incadrarii în grupa de accize corespunzatoare.  
 Produsul ,,Bioetanol", definit conform ST 1/oct.2009 emis de S.C. ..... S.R.L., care 
prezintă caracteristicile din Raportul de Incercări seria N, nr...../2009 şi în raportul de 
expertizare seria F, nr. ...../2009, emise de Centrul National pentru Incercarea si 
Expertizarea Produselor Larex-Laboratorul din Bucuresti, avand titru alcool determinat 
de 99,69% vol. alc. si care conform Adresei  nr. ...../TFN/2009, se clasific ă la codul 
tarifar 2207 10 00  din punct de vedere al codului de produs, în conformitate cu 
prevederile OMEF nr. 3661/2008, se incadrează în categoria produselor accizabile cu 
codul S-alcool etilic şi spirtoase, codul produsului S300- alcool etilic.     
 Mentionam ca atat clasificarea tarifara, cat si inc adrarea  în una din grupele 
de  produse accizabile definite la art. 169-173 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare s-au bazat pe informa Ńiile furnizate de 
societatea mai sus men Ńionata  si sunt valabile numai pentru produsele pentru care 
caracteristicile fizico-chimice corespund în totali tate cu documenta Ńia anexata." 

- referitor la invocarea de catre contestatoare a art. 175 alin.(5) din Codul fiscal, 
potrivit căruia: pe lang ă produsele energetice prev ăzute la alin.(1) , orice produs 
destinat a fi utilizat, pus în vânzare, ori utilizat drept combustibil pentru motor, sau ca 
aditiv, ori pentru a creşte volumul final al combustibilului pentru motor, este accizat la 
nivelul combustibilului pentru motor echivalent; organele de solutionare nu pot retine 
acest temei legal în solutionarea favorabila a cauzei avand în vedere faptul că aliniatul la 
care face trimitere petiŃionara defineste produsele energetice, astfel:  
 [...] 
 ART. 175 
 Produse energetice 
 (1) În înŃelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt: 
 a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate 
utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor; 
 b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la 2715; 
 c) produsele cu codurile NC 2901 şi 2902; 
 d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, numai 
dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru 
motor; 
 e) produsele cu codul NC 3403; 
 f) produsele cu codul NC 3811; 
 g) produsele cu codul NC 3817; 
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 h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă sunt destinate utilizării drept 
combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. 
 [...] 
 Astfel, organele de solutionare retin faptul că la definirea produsului legiuitorul 
exclude posibilitatea ca bioetanolul sa fie el insasi produs energetic fara a fi supus unui 
proces tehnologic de productie( el incadrandu-se potrivit NC la codul tarifar 2207 10 00). 
 In sensul acestei clarificari sunt aplicabile si prevederile pct. 7 alin.(15) din H.G. 
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal(M.O. nr. 112 din 6 februarie 2004) ,cu modificarile si completarile 
ulterioare, potrivit cărora: 
 Norme metodologice: 
 7. 
 [...] 
 (15) Bioetanolul reprezint ă alcoolul etilic  realizat în antrepozitele fiscale de 
producŃie a alcoolului etilic, produs destinat utilizării în producŃia de produse energetice. 
 [...] 
 Totodată se reŃine că invocand art. 175 alin.(5) din Codul fiscal in sustinerea 
contestatiei, petenta nu a avut in vedere temeiul legal aflat în relatie directa cu produsul 
pentru care detine Autorizatie de antrepozit fiscal, in speta a omis prevederile art. 173 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai 
sus citat. 
 Referitor la invocarea modificarilor O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, prin O.M.F.P. nr. 
1430/03.02.2010, potrivit caruia formularul 103, ,, DeclaraŃie privind accizele", rubrica 12 
a fost modificată clar, explicit din ,,232- Acciză pentru benzină fără plumb" în ,,232 - 
Acciză pentru benzină fără plumb şi bioetanol", organele de solutionare retin faptul că 
S.C. ..... S.R.L.  are obligatia de a declara şi plati acciza pentru cantitatile constatate 
lipsa, utilizand acciza aferenta produsului pentru care detine autorizatie de antrepozit 
fiscal, respectiv cu creanta de la nr. crt. 7: ,, Accize pentru alcool etilic" . 
 Referitor la mentiunea contestatoarei potrivit căreia in Decizia de impunere nr. 
...../2010, se arata ca temei de drept în luarea respectivelor masuri art. 192 alin.(3) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, articol 
de lege care incepand cu 01.04.2010 a fost abrogat, organele de revizuire retin ca 
intradevar temeiul legal invocat de organele de inspectie fiscala a fost abrogat, însă 
ulterior producerii fenomenului economic judecat , astfel ca la data producerii 
fenomenului economic(constatarea lipsei la .....2010 si obligatia declar arii in termen 
de 5 zile, respectiv exigibilitate la data de ..... 2010)acest temei legal era in vigoare 
si era aplicabil , aşa cum stipulează legiuitorul prin alin. (3) al art. III din OUG nr. 109 din 
7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, publicata în M.O. nr. 689 din 13 octombrie 2009), potrivit căruia: 
 [...] 
  ART. III 
 [...] 
 (3) Incepand cu data de 1 aprilie 2010  se abroga prevederile art. 162-175 si art. 
178-206 din cap. I al titlului VII "Accize si alte taxe speciale" si prevederile art. 222-237, 
art. 239-242, art. 244 si 244^1 din titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea 
productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 [...] 
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 Având în vedere considerentele de fapt şi de drept prezentate, urmeaz ă să fie 
respinsa ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă pentru suma de ..... lei 
reprezentând acciz ă suplimentar de plat ă. 
  

2. Privitor la cap ătul de cerere formulat pentru suma de ..... lei, re prezentând 
accesorii aferente accizelor în suma de ..... lei.  

 
Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

jude Ńului Teleorman este de a stabili dac ă S.C. .....  S.R.L. datoreaz ă la bugetul de 
stat, accesoriile în sum ă de ..... lei, aferente accizelor în sum ă de  ..... lei, în 
condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitul care le  generează. 

 
În fapt , organele de revizuire reŃin cã stabilirea acestora în sarcina petentei 

reprezintã măsura accesorie în raport cu debitul.  
Întrucât în sarcina petiŃionarei a fost reŃinut ca fiind datorat debitul de natura 

accizei în sumă de ..... lei, aceasta datoreazã şi  majorarile de intârziere aferente, 
calculate de inspectorii fiscali în virtutea principiului de drept accesorim sequitur 
principale (accesoriul urmează principalul). 

 
În drept , sunt aplicabile prevederile art. 119 şi 120 din O.G. nr. 92/2003 privind  

Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care 
se stipuleazã: 

*O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
 ART. 119 
 Dispozitii generale privind majorari de intarziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
 [...] 
 ART. 120 
 Majorari de intarziere 
 (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
 [...] 
 (7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

[...] 
În aceste condiŃii urmeaz ă să fie respins ă contesta Ńia ca neîntemeiat ă şi 

pentru suma de ..... lei reprezentand accesorii afe rente accizei suplimentar de 
plata în sum ă de ..... lei. 
 
 3.În ceea ce prive şte contesta Ńia formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri 
nr. ...../2010.  

 

Cauza supusã solu Ńionarii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman, este de a stabili dacã are competen Ńa materialã pentru a se 
investi în solu Ńionarea cererii formulatã împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr.  
...../2010. 
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În fapt , se reŃine cã dispoziŃia în cauzã nu se referã la stabilirea de impozite, taxe  
şi accesorii aferente, ci la alte mãsuri dispuse în sarcina petiŃionarei. 

Organul de soluŃionare constatã astfel cã cererea formulatã de petentã nu intrã în 
competenŃa sa materialã.  

 
În drept , Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 

formularului ”DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã”, cod  
14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 InstrucŃiunile de completare a formularului, prevede: 

“1. Formularul DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã 
reprezintã actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie fiscalã in aplicarea 
prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. 
Nu va cuprinde mãsuri referitoare la sumele pe care  contribuabilii le datoreazã 
bugetului general consolidat al statului”. 

Întrucãt mãsurile în cauzã nu vizeazã stabilirea obligaŃiilor fiscale ale 
contestatoarei,  dispoziŃia de mãsuri nu are caracterul unui titlu de creanŃã, aceasta 
intrând în categoria altor acte administrativ fiscale. 

Se reŃine cã soluŃionarea contestaŃiei pentru acest capãt de cerere intrã în 
competenŃa organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, potrivit 
dispoziŃiilor pct. 5.2. din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscalã, republicatã coroborate cu prevederile art. 209 alin. (2) din 
O.G. nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: 

*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi Ńia de m ăsuri [...]; 
[...] 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã (in M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
[...] 
ART. 209 
Organul competent 
[…] 
(1) Contesta Ńiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se 

solu Ńioneazã de cãtre organele fiscale emitente. 
[…]    
În consecinŃã, organul competent sã solu Ńioneze contesta Ńia îndreptatã 

împotriva Dispozi Ńiei de mãsuri nr....../2010, este Direc Ńia Jude Ńeană pentru Accize 
şi Opera Ńiuni Vamale Teleorman, în calitate de organ care a încheiat actul atacat. 

 
* 

*     * 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, respectiv Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 
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D  E  C  I  D  E : 

 
 Art.1 Se respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de S.C. ..... S.R.L.  cu 
sediul în oraşul ....., judeŃul Teleorman, pentru suma în cuantum total de ..... lei,  
constituită din : 

• ..... lei - accize pentru alcool etilic; 
•   ..... lei - majorări de întârziere aferente accizelor. 

 
Art. 2. În temeiul dispoziŃiilor art. 209 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se declinã 
competen Ńa de solu Ńionare a capatului de cerere privind Dispozi Ńia de mãsuri 
nr....../2010, în favoarea  Direc Ńiei Jude Ńeane pentru Accize şi Opera Ńiuni Vamale 
Teleorman , iniŃiindu-se demersurile legale în acest sens; 

 
Art.3.  Prezenta decizie a fost redactata în 5(cinci) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi ;  
  
 Art.4.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 

 
 

..... 
      

     Director Executiv  
 

                 


