DECIZIA nr.-/2009
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. X S.R.L., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe,
str. --, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud.Covasna, înregistrat la
Administra ia Financiar pentru Contribuabili Mijlocii
sub nr. --/2009.
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna a fost sesizat de, Administra ia
Financiar pentru Contribuabili Mijlocii prin adresa nr. --/2009, înregistrat la D.G.F.P.
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat la
D.G.F.P. Covasna-Administra ia Financiar pentru Contribuabili Mijlocii sub nr. --/2009.
Obiectul contesta iei îl constituie: Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat nr. --/2009 întocmit în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. -/2009, act administrativ fiscal emis de c tre organele de control din cadrul Administra iei
Financiare pentru Contribuabili Mijlocii, prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei
obliga ii fiscale suplimentare de plat în sum total de ?? lei reprezentând:
- TVA în sum de ?? lei ;
- major ri de întârziere aferente TVA în sum de ?? lei;
- impozit pe profit în sum de ?? lei;
- major ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum de ?? lei;
- impozit pe veniturile din dividende distribuite în sum de ??lei;
- major ri de înt rziere aferente impozitului pe veniturile din dividende
distribuite în sum de ?? lei.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207(1) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la organul
emitent al actului contestat.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205, art. 206, i
art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , D.G.F.P. Covasna este competent , prin Compartimentul de solu ionare a
contesta iilor, s solu ioneze contesta ia.
Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat rile organelor
fiscale, sus inerile i dovada petentei, i prevederile legale în vigoare pe perioada
controlului se re in urm toarele:
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna, prin Compartimentul de
solu ionare a contesta iilor este investit s analizeze dac poate fi solu ionat pe fond
contesta ia formulata de S.C. X S.R.L., pe cale administrativ , în condi iile în care având
în vedere constat rile f cute în urma c rora s-a emis Raportul de inspec ie fiscal nr. -/2009 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale

suplimentare de plat
organele de control..

nr. --/2009 s-a formulat sesizare penal

în cauz

de c tre

În fapt, având în vedere constat rile f cute în urma c rora s-a emis Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat nr. --/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009 încheiat de organele de control din cadrul
Administra iei Financiare pentru Contribuabili Mijlocii conform programului de activitate
aferent lunii februarie 2009, contestat de S.C. X S.R.L., s-a formulat Sesizarea penal
nr. --/2009 ivindu-se indiciile s vâr irii unor infrac iuni a c ror constatare are o înr urire
hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz s fie dat în procedur administrativ .
În drept, sunt aplicabile dispozi iile art. 214, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 92/2003R
privind Codul de procedur fiscal , republicat , potrivit c reia cit m: “a) organul care a
efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existen a indiciilor
s vâr irii unei infrac iuni a c rei constatare ar avea o înr urire hot râtoare asupra
solu iei ce urmeaz s fie dat în procedura administrativ ;”.
În cauz , între stabilirea obliga iilor bugetare datorate în urma emiterii Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat nr. --/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009 încheiat de organele de control din cadrul
Administra iei Financiare pentru Contribuabili Mijlocii, contestate de S.C. X S.R.L. i
stabilirea caracterului infrac ional al faptelor s vâr ite exist o strans interdependen
de care depinde solu ionarea cauzei dedus judec ii.
Organele administrativ - jurisdic ionale nu se pot pronun a pe fondul cauzei
înainte de a se finaliza solu ionarea laturii penale.
Prioritatea de solu ionare, în spe , o au organele de cercetare penal care se
vor pronun a asupra caracterului infrac ional al faptei ce atrage plata la bugetul statului a
obliga iilor datorate i constatate în virtutea faptei infrac ionale.
Având în vedere cele precizate mai sus, se re ine c pân la pronun area
unei solu ii definitive pe latura penal , Direc ia General a Finan elor Publice Covasna
prin Compartimentul de solu ionare a contesta iilor nu se poate investi cu solu ionarea
pe fond a ac iunii introduse de petent pe cale administrativ , motiv pentru care va
suspenda solu ionarea cauzei civile pentru suma de de ?? lei reprezentând:
- TVA în sum de ?? lei ;
- major ri de întârziere aferente TVA în sum de ?? lei;
- impozit pe profit în sum de ?? lei;
- major ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum de ?? lei;
- impozit pe veniturile din dividende distribuite în sum de ??lei;
- major ri de înt rziere aferente impozitului pe veniturile din dividende
distribuite în sum de ?? lei.
În func ie de solu ia pronun at pe latur penal
i de constituirea statului ca
parte civil în procesul penal pentru recuperarea pe aceasta cale a prejudiciului cauzat
bugetului de stat, procedura administrativ va fi reluat în conformitate cu prevederile
art. 214 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003R privind Codul de procedur fiscal cu modific rile
ulterioare.
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Pentru considerentele de mai sus, i în temeiul dispozi iilor art. 209, art. 210, art.
213, art. 214 alin 1 lit a i art. 216 alin. 4 din O.G. nr.92/2003R privind Codul de
Procedur Fiscal , cu modific rile ulterioare:
DECIDE:
Suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de S.C. X S.R.L., cu sediul mun.
Sfântu Gheorghe, str. --, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat nr. --/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de c tre organele
de control din cadrul Administra iei Financiare pentru Contribuabili Mijlocii, pân la
pronun area unei solu ii definitive pe latura penal , procedura administrativ urmând a fi
reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condi iile legii, conform
celor re inute prin prezenta decizie.
Pentru reluarea procedurii administrative, în condi iile art. 214 alin. (3) din O.G.
nr. 92/2003R privind Codul de procedur fiscal , încetarea motivului care a determinat
suspendarea trebuie dovedit printr-un înscris emis de organele abilitate.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la
data comunic rii, conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV,
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