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                                  DECIZIA NR.  480 / 2012 
                 privind soluţionarea contestaţiei  formulate de 

S.C. .X..X. S.A. 
 înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  
sub nr.907542 / 11.10.2012 

 
 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. prin adresa 
nr..X./05.10.2012 asupra contestaţiei formulată de S.C. .X..X. S.A., cu sediul 
social în .X., Str. X, nr.X, judeţ .X., având  cod de înregistrare fiscală RO X.  

 
 S.C. .X..X. S.A. contestă Decizia de restituire a accizelor 

nr..X./X/28.08.2012 emisă în baza Procesului verbal nr..X./X/27.08.2012 de 
organele vamale din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X. pentru suma de .X. lei reprezentând accize respinse la 
restituire. 

 
În raport de data comunicării deciziei de restituire a accizelor 

contestată, 31.08.2012, aşa cum rezultă din menţiunea olografă a 
reprezentantului societaţii privind data confirmată cu ştampila societăţii 
aplicată pe decizia aflată în copie la dosarul cauzei, contestaţia a fost depusă 
în termenul prevăzut de art.207, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X. în data de 01.10.2012, conform ştampilei aplicate de Serviciul 
registratură al acestei direcţii.   

 
Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, 

art.206,  art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  la data depunerii contestaţiei societatea figurând la 
poziţia X în Anexa 1 din Ordinul nr.3565/2011 pentru modificarea şi 
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completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili este legal investită să se pronunţe asupra contestaţiei formulată 
de S.C. .X..X. S.A.  

 
 
I. S.C. .X..X. S.A. contestă suma respinsă la restituire de 

organele vamale ale Directiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X. prin Decizia de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012 emisă 
în baza Procesului verbal nr..X./X/27.08.2012, precizând următoarele:  

 
Prin Decizia de restituire a accizelor nr..X./3/28.08.2012 a fost 

respinsă la restituire accize în sumă de .X. lei, respingere motivată de faptul 
că în perioada 01.10.2011-31.12.2011 navele aflate în proprietatea 
contestatoarei, respectiv remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X., nu au 
avut loc operaţiuni de testare sau mentenanţă şi la Cererea de restituire 
nr..X./24.01.2012, societatea nu a anexat memoriul justificativ privind 
operaţiunile generatoare ale consumului de combustibil. 

Contestatoarea prin Cererea de restituire nr..X./24.01.2012 a 
solicitat restituirea accizelor în sumă de .X. lei aferentă unei cantitaţi de .X. kg 
motorină achiziţionată pentru testarea motoarelor la navele aflate în 
construcţie şi identificate prin numarul de comandă: NX, N1X,N1208, NX şi 
NX şi în vederea utilizării navelor proprii respectiv remorcherul .X., macaraua 
.X. şi şalupa .X.. 

Prin contestaţia formulată, societatea susţine că beneficiază de 
scutire indirectă de la plata accizelor corespunzătoare motorinei utilizate pe 
perioada construcţiei navelor şi până la livrare pentru motoarele şi diesel 
generatoarele care produc energia electrică necesară funcţionării sistemelor 
electrice de pe nave în mod independent de reţeaua de distribuţie a energiei 
electrice în şantier, precum şi pentru navele proprii, nave ce sunt utilizate în 
procesul de producţie conform dispoziţiilor art.206^60, alin.(1) lit.f) şi alin.(2) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, forma în vigoare la data efectuării 
operaţiunilor şi ale pct.113.4 din normele Metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S.C. .X..X. S.A. afirmă că Ordinul nr.420/2007 fiind un act juridic 
emis în aplicarea Legii nr.571/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr.44/2004, 
trebuie să respecte conţinutul actualizat al celor două acte, limitele şi litera 
actelor juridice superioare în ierarhie şi nu poate conţine prevederi cu privire 
la alte documente ce trebuie să însoţească cererea de achiziţie şi respectiv 
cererea de restituire a ccizei, pentru ca adaugă, în mod nepermis, la 
legea/hotărârea guvernamentală modificată. 
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În baza prevederilor legale contestatoarea a formulat cereri de 
achiziţie motorină în regim de scutire indirectă privind acciza însoţite de 
documentaţia prevăzută de lege pentru motorina consumată pe navele aflate 
în proprietatea societăţii contestatoare, nave utilizate în procesul de 
producţie/construcţie nave, respectiv: remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa 
.X.. 

Contestatoarea susţine că prin Cererea de restituire 
nr..X./24.01.2012 a solicitat restituirea accizei aferentă unei cantităţi de X kg 
motorină, utilizată în perioada 01.01.2012 – 31.03.2012 pentru testarea 
motoarelor ce echipează remorcherul .X., anexând la cererea de restituire 
următoarele documente: copii ale facturilor de achiziţie motorină emise de .X. 
.X. SA în care acciza este evidenţiată distinct, notele de recepţie aferente 
cantităţilor de motorină achiziţionate cu aceste facturi, ordine de plată care 
atestă plata combustibilului către furnizor, extrasele de cont aferente, 
notificări achiziţii combustibil în care se precizează că motorina în cauză va fi 
folosită “pentru testări la nava remorcher .X.”, memorii justificative estimative 
privind consumul cantităţilor achiziţionate în acest scop. 

De asemenea, contestatoarea prin Cererea de restituire 
nr..X./24.01.2012 a solicitat restituirea accizei aferentă unei cantităţi de X kg 
motorină, utilizată în perioada 01.01.2012 – 31.03.2012 pentru testarea 
motoarelor ce echipează macaraua .X., anexând la cererea de restituire 
următoarele documente: copii ale facturilor de achiziţie motorină emise de .X. 
.X. SA în care acciza este evidenţiată distinct, notele de recepţie aferente 
cantităţilor de motorină achiziţionate cu aceste facturi, ordine de plată care 
atestă plata combustibilului către furnizor, extrasele de cont aferente, 
notificări achiziţii combustibil în care se precizează că motorina în cauză va fi 
folosită “pentru testări la nava macaraua .X.”, memorii justificative estimative 
privind consumul cantităţilor achiziţionate în acest scop. 

Prin cererea nr..X./24.01.2012 societatea a solicitat restituirea 
accizei aferentă unei cantităţi de X kg motorină, utilizată în perioada 
01.01.2012 – 31.03.2012 pentru testarea motoarelor  ce echipează şalupa 
.X., anexând la cererea de restituire următoarele documente: copii ale 
facturilor de achiziţie motorină emise de .X. .X. SA în care acciza este 
evidenţiată distinct, notele de recepţie aferente cantităţilor de motorină 
achiziţionate cu aceste facturi, ordine de plată care atestă plata 
combustibilului către furnizor, extrasele de cont aferente, notificări achiziţii 
combustibil în care se precizează că motorina în cauză va fi folosită ˝pentru 
testări la nava remorcher .X. sau macaraua .X.˝, memorii justificative 
estimative privind consumul cantităţilor achiziţionate în acest scop. 

În susţinerea faptului că motorina utilizată pentru fluxul de 
producţie de remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X. se înscrie în 
categoria combustibilului pentru care societatea beneficiază de scutire 
indirectă de la plata accizei conform art.206^60, alin.(1) lit.f) din Legea nr. 
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571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
contestatoarea invocă şi adresa nr..X./24.05.2008, emisă de Direcţia de 
legislaţie în domeniul accizelor din cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. 

În consecinţă, societatea solicită restituirea accizelor în sumă de 
.X. lei pentru motorina consumată pe navele aflate în proprietatea societăţii 
contestatoare, nave utilizate în procesul de producţie/construcţie nave, 
respectiv: remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X., admiterea contestaţiei 
şi anularea Deciziei de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012 emisă în 
baza Procesului verbal nr..X./X/27.08.2012 întocmit de Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X.. 

 
 
II.Prin Procesul verbal nr..X./X/27.08.2012, care a stat la baza 

emiterii Deciziei de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012, contestată, 
organele vamale ale Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale .X., au constatat urmatoarele: 

 
Prin Cererea de restituire nr..X./24.01.2012  S.C. .X..X. S.A. 

solicită accize în sumă de .X. lei aferente unei cantitaţi de motorină de .X. kg 
utilizată în perioada 01.10.2011-31.12.2011 pentru testarea motoarelor ce 
echipează navele aflate în construcţie, dar şi a accizelor aferente motorinei 
consumată de navele aflate în proprietatea sa (remorcherul .X., macaraua .X. 
şi şalupa .X.), utilizate în activitatea specifică a şantierului naval. 

Din analiza documentelor prezentate de societate pentru nava 
remorcher .X., organele vamale au stabilit că activitatea desfăşurată a 
constat în operaţiuni de manevră cu navele aflate în construcţie şi nu au avut 
loc operaţiuni de testare sau mentenanţă pentru motoarele acestei nave, iar 
la Cererea de restituire nr..X./24.01.2012 contestatoarea nu a anexat 
memoriul justificativ privind operaţiunile generatoare ale consumului de 
combustibil, motive pentru care au respins restituirea ccizei aferente cantităţii 
de X kg motorină. 

De asemenea, din documentele anexate la Cererea de restituire 
nr..X./24.01.2012 organele vamale au stabilit că în cazul macaralei .X. 
activitatea desfăşurată de contestatoare a constat în principal în operaţiuni de 
manevră şi de încărcare-descărcare, nu au fost efectuate operaţiuni de 
testare sau mentenanţă pentru motoarele acestei nave, societatea nu a 
prezentat memoriu justificativ privind operaţiunile generatoare ale consumului 
de combustibil şi nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de legiuitor pentru 
restituirea accizelor, fapt pentru care au fost respinse accizele aferente 
cantitaţii de X kg motorină consumată de această navă.   

Referitor la şalupa .X., din documentele prezentate de 
contestatore organele vamale au stabilit că nu au avut loc operaţiuni de 
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testare sau mentenanţă pentru motoarele acestei nave şi societatea nu a a 
anexat memoriul justificativ privind operaţiunile generatoare ale consumului 
de combustibil, fapt ce a determinat respingerea accizelor aferente cantităţii 
de X kg motorina consumată de această navă în perioada de referinţă. 

Prin Decizia de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012, Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. din suma totală solicitată la 
restituire de contestatoare, respectiv suma de .X. lei, aferentă cantitaţii de .X. 
kg motorină utilizată în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011 pentru remorcherul 
.X., macaraua .X. şi şalupa .X., organele vamale au respins la restituire 
accize în sumă de .X. lei aferentă cantitaţii de X kg motorină întrucât pentru 
motorina utilizată de aceste nave nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de 
art.206^60, alin.(1) lit.f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât societatea nu are dreptul la 
restituirea accizelor corespunzătoare respectivei motorine. 

 
III. Având în vedere susţinerile contestatoarei şi documentele 

invocate de aceasta, constatările organelor de control vamal, actele 
normative incidente pe perioada verificată, invocate de contestatoare şi 
organele de control vamal, se reţin următoarele:  

 
Referitor la suma de .X. lei reprezentând accize, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare 
a Contestaţiilor este investită să se pronunţe dacă societatea 
contestatoare poate beneficia de restituirea accizelor aferente motorinei 
consumate de navele aflate în proprietatea sa, utilizate în activitatea 
specifică şantierului naval în condiţiile în care pe aceste nave nu au 
avut loc operaţiuni de testare sau de mentenanţă a echipamentelor.   

 
În fapt, prin cererea de restituire a accizelor înregistrată la 

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub 
nr..X./24.01.2012,  S.C. .X..X. S.A. a solicitat atât restituirea accizelor 
aferente motorinei utilizată în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011 pentru 
testarea motoarelor ce echipează navele aflate în construcţie, dar şi accizele 
aferente motorinei consumată de navele aflate în proprietatea sa 
(remorcherul .X., macaraua .X. şi şalupa .X.), utilizate în activitatea specifică 
a şantierului naval. 

Organele vamale au respins la restituire prin Decizia de restituire 
a accizelor nr..X./X/28.08.2012 accize în sumă de .X. lei aferente motorinei 
utilizată în perioada 01.10.2011 – 31.12.2011 de navele aflate în proprietatea  
contestatoarei întrucât pe aceste nave nu au fost efectuate operaţiuni de 
testare sau mentenanţă a echipamentelor. 
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În drept, art.206^60, alin.1, litera f) şi alin.2 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede: 

 ”(1) Sunt scutite de la plata accizelor: 
[…] 
f) combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei, 

dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor şi vapoarelor. 
[…] 
(2) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la 

alin.(1) vor fi reglementate prin norme.” 
De asemenea, pct.113.4 din Normele metodologice de aplicare a 

Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, stipulează: 

”113.4. (1) În situaţiile prevăzute la art.206^60, alin.1, litera f) şi g) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, scutirea se acordă indirect, cu 
condiţia ca aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal sau de la 
un distribuitor prevăzut la pct.113.1.2. 

(2) Înainte de fiecare achiziţie de combustibil pentru motor în 
regim de scutire, utilizatorul va notifica această operaţiune la autoritatea 
vamală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, pentru un posibil 
control. Notificarea va cuprinde informaţii cu privire la furnizor, produse şi 
cantităţile ce urmează a fi achiziţionate. 

(3) Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii imediat 
următoare trimestrului, operatorii economici pot solicita 
compensarea/restituirea accizelor potrivit prevederilor Codului de procedură 
fiscală. 

(4) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii vor depune la 
autoritatea fiscală teritorială, cerere de scutire de accize, însoţită de : 

a) copia facturii de achiziţie a combustibilului pentru motor, în care 
acciza să fie evidenţiată distinct; 

b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul 
de plată confirmat de banca la care utilizatorul are cont deschis; 

c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă 
scutirea, constând în copia documentului care atestă realizarea operaţiunilor 
de dragare – certificată de autoritatea competentă în acest sens. 

d) memoriul în care va fi descrisă operaţiunea pentru care a fost 
necesar consumul de conbustibil pentru motor şi în care se va menţiona: 
perioada de desfăşurare a operaţiuni, numărul orelor de funcţionare a 
motoarelor şi a instalaţiilor de dragare şi consumul normat de combustibil 
pentru motor. […] 

(5) modelul cererii de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 
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(6) În înţelesul prezentelor norme, combustibilii pentru motor 
utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării, testării şi mentenanţei aeronavelor 
şi vapoarelor înseamnă inclusiv combustibili pentru motor utilizaţi în domeniul 
testării şi mentenanţei motoarelor ce echipează aeronavele şi vapoarele.”  

Din interpretarea dispoziţiilor normative anterior explicitate reiese 
că legiuitorul a instituit scutirea de la plata accizelor aferente combustibililor 
pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei, dezvoltării testării şi mentenanţei 
navelor, iar procedura de acordare a acestei scutiri, în conformitate cu 
art.206^60, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare a fost reglementată prin normele metodologice date 
în aplicarea actului normativ de bază. 

În consecinţă, dreptul operatorului economic la restituirea 
accizelor poate fi valorificat în condiţiile respectării procedurii instituită prin 
normele metodologice, mai sus invocate. 

Mai mult, însăşi societatea contestatoare a solicitat Direcţiei de 
Legislaţie în Domeniul Accizelor din cadrul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor un punct de vedere referitor la scutirea de la plata accizelor 
aferente combustibililor pentru motor utilizaţi în domeniul producţiei, 
dezvoltării, testării şi mentenanţei vapoarelor. Prin adresa de răspuns 
nr..X./24.05.2008, Direcţia de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul 
Ministerului Economiei şi Finanţelor a precizat societăţii că în conformitate cu 
dispoziţiile normative incidente în materie „intră sub incidenţa scutirii de la 
plata accizelor combustibilii pentru motor utilizaţi în domeniul testării şi 
mentenanţei tuturor motoarelor ce echipează nava destinată 
navigaţiei.(...)În legătură cu produsele energetice utilizate pentru testarea şi 
mentenanţa motoarelor ce echipează remorcherele, şalupele şi macaralele 
plutitoare, precizăm că având în vedere prevederile art.23 din O.G. 
nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, potrivit 
cărora ambarcaţiunile respective se încadrează în categoria navelor, 
reglementările de la art.201 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal sunt aplicabile şi în 
acest caz.” . 

Deci în speţă nu poate fi pus în discuţie faptul că remorcherul .X., 
macaraua .X. şi şalupa .X., aflate în proprietatea contestatoarei se 
încadrează în categoria navelor, organul de soluţionare urmand să analizeze 
scopul în care a fost consumată motorina pe aceste nave utilizate în 
activitatea specifică a şantierului naval.  

Aceasta întrucât scutirea se acordă numai pentru produsele 
energetice utilizate drept combustibil pentru motor pentru testarea şi 
mentenanţa motoarelor, generatoarelor diesel, pompelor cu motor precum şi 
a altor echipamente de acest fel aflate pe nave, nu pentru orice cantitate de 
produs energetic utilizată de operatorii economici care au ca obiect de 
activitate construcţia şi repararea de nave. 
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Concluzionând, condiţia  impusă de legiuitor în vederea acordării 
scutirii de la plata accizelor ca operatorul economic să desfăşoare activitatea 
de construcţie şi reparare a navelor nu este şi suficientă, pentru restituirea 
accizelor contribuabilul având obligaţia să să utilizeze produsul energetic 
pentru testarea şi mentenanţa echipamentelor aflate pe nave.   

Pe baza documentelor prezentate de societate din care a reieşit 
că pe navele aflate în proprietatea sa (remorcherul .X., macaraua .X. şi 
şalupa .X.), utilizate în activitatea specifică a şantierului naval nu s-au 
efectuat operaţiuni de testare sau mentenanţă a echipamentelor, deci nu a 
fost realizată activitatea pentru care a fost instituită scutirea de la plata 
accizelor, în mod legal organele vamale au respins la restituire suma de .X. 
lei reprezentând accize aferente motorinei consumată de respectivele nave în 
perioada 01.10.2011 – 31.12.2011. 

Organul de soluţionare ia act de faptul că din suma de .X. lei 
reprezentând accize solicitate la restituire, organele vamale au aprobat la 
restituire suma de X lei reprezentând accize aferente motorinei pentru care 
societatea a utilizat-o în scopul testării şi mentenanţei echipamentelor aflate 
pe nave. 

Având în vedere cele de mai sus, în baza art.216 alin.(1) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1, 
lit.a) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală care 
prevede: “Contestaţia poate fi respinsă ca: 

a)neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 
prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;” 

se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de S.C. 
.X..X. S.A. împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012, 
emisă în baza Procesului verbal nr..X./X/27.08.2012, întocmit de Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. pentru suma totală 
contestată de .X. lei reprezentând accize respinse la restituire. 

 
Referitor la afirmaţia contestatoarei potrivit căreia ˝...dispoziţiile 

pct.7 din Ordinul nr.420/2007 au fost abrogate/modificate implicit prin 
modificarea dispoziţiilor art.201 alin.(1) lit.f) şi g) din Legea nr.571/2003, 
renumerotat ca art.206^60 pct.1 lit.f) şi, în mod corespunzător, prin 
modificarea conţinutului pct.23.4 devenit 113.4 din normele metodologice de 
aplicare  a Codului fiscal...Ordinul nu poate conţine prevederi cu privire la alte 
documente ce trebuie să însoţească cererea de achiziţie şi, respectiv, 
cererea de restituire a accizei, pentru că adaugă, în mod nepermis, la 
legea/hotărârea guvernamentală modificată.˝, precizăm că din analiza 
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comparativă a conţinutului prevederilor legale invocate de societate rezultă că 
pct. 7 la care face referire nu conţine prevederi cu privire la alte documente, 
aducând doar precizări suplimentare la momente anterioare achiziţiei de 
combustibil pentru motor. 

 
  Pentru considerentele reţinute şi în temeiul prevederilor legale 

invocate în conţinutul deciziei, precum şi ale art.216 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2137/2011 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se: 

 
                                            
                                 D E CI D E 

 
 

 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. 
.X..X. S.A. împotriva Deciziei de restituire a accizelor nr..X./X/28.08.2012, 
emisă în baza Procesului verbal nr..X./X/27.08.2012, întocmit de Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale .X. pentru suma totală 
contestată de .X. lei reprezentând accize respinse la restituire. 

 
Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau la Tribunalul 

.X., în termen de 6 luni de la data comunicării. 
          

DIRECTOR GENERAL, 
X 

 
 
 
 
 
X 


