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                         D E C I Z I A  Nr.2012 

                                  din   ___2012 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de _____, înregistrată la 

D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.___/____2012  
   

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de către Administraţia Finanţelor Publice municipiul Brăila 
prin adresa nr.___/___2012, înregistrată la direcţia teritorială sub 
nr.___/____2012, privind contestaţia formulată de _____, împotriva deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.___/____2012. 
  ___are sediul în Brăila, ___, nr.__, are atribuit codul de 
identificare fiscală ___ şi este reprezentată de către Primar ___. 
  Obiectul  contestaţiei îl reprezintă solicitarea contestatoarei de 
anulare a accesoriilor aferente T.V.A. în sumă totală de ____ lei, stabilite 
prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.___/___2012. 
  Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2012 a fost comunicată prin poştă la data de 15.10.2012, cu 
recomandata nr.____, iar contestaţia nr.___/___2012 a fost depusă la 
organul al cărui act este atacat sub nr.___/___2012, fiind astfel respectat 
termenul legal de introducere a cererii în calea administrativă de atac, 
prevăzut la art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207 şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, republicată în 
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. Judeţul Brăila 
este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
  I. Prin contestaţia nr.___/___2012, înregistrată la D.G.F.P. 
Judeţul Brăila sub nr.___/___2012, contestatoarea înţelege să conteste 
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obligaţiile fiscale de plată în sumă de ____ lei, din care dobânzi în sumă de 
____ lei şi penalităţi de întârziere în sumă de ____ lei, aferente T.V.A., 
motivând că Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila cu adresa 
nr.___/___2012, comunică decizia privind înregistrarea din oficiu în scopuri 
de T.V.A., potrivit prevederilor art.153(8) din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar împotriva acesteia a depus 
contestaţie în data de 07.03.2012, soluţionată prin decizia nr.___/___2012. 
Deşi se recunoaşte că abia la data emiterii deciziei Activitatea de Inspecţie 
Fiscală a transmis raportul de inspecţie fiscală nr.F-BR ___/___2012 şi 
decizia de impunere nr.F-BR ___/___2012, ceea ce aduce îndeplinirea 
condiţiilor de înregistrare a ____ ca plătitoare de T.V.A., conform 
prevederilor Cap.II pct.10.2 din O.P.A.N.A.F.nr.1786/2010, se consideră că 
se poate proceda la modificarea datei la care instituţia publică devine 
plătitoare de T.V.A. prin emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de 
T.V.A. cu data corectă. 
  În aceste condiţii, contestatoarea solicită să se observe că la 
data emiterii deciziei contestate pe calea administrativă de atac nu erau 
îndeplinite condiţiile prevăzute la Cap.II din O.P.A.N.A.F.nr.1786/2010, 
acestea fiind completate ulterior depunerii contestaţiei. ’’Ori emitentul 
actului-instituţia dvs. a înţeles să aplice excepţia prin emiterea unui AVIZ 
DE INSPECŢIE FISCALĂ ce poartă aceeaşi dată cu înregistrarea 
contestaţiei:07.03.2012.’’  Numerele de înregistrare dovedesc succesiunea 
celor două documente: dacă contestaţia are nr.___, avizul are nr.___. 
  Totodată, se solicită să se observe şi faptul că, în data de 
___2012, se emite decizia de modificare a deciziei nr.___/___2012, în care 
este prevăzut expres raportul de inspecţie fiscală nr.F-BR ___/___2012 şi 
decizia de impunere nr.F-BR ___/___2012, modificările constând tocmai în 
anularea certificatului de înregistrare în scopuri de T.V.A. seria B nr.___, 
decizie ce face obiectul contestaţiei administrative. 
  Deşi prin decizia de modificare practic a fost admisă contestaţia 
sa, contestatoarea susţine că a fost respinsă contestaţia deoarece la 
momentul soluţionării acesteia, motivul de anulare nu mai exista, fiind 
acoperit de acte emise ulterior. Ori, este cunoscut principiul de drept 
conform căruia o contestaţie se rezolvă ţinând cont de actele şi legislaţia 
existente la momentul depunerii contestaţiei şi nu la momentul soluţionării 
acesteia. 
  Contestatoarea consideră că, organul fiscal, cu rea credinţă, din 
dorinţa de a înregistra din oficiu instituţia sa în scopuri de T.V.A., a folosit o 
serie de acte administrative proprii, fără acoperire, ce fac obiectul unor 
contestaţii administrative, deşi legea îi permitea cu o simplă notificare şi 
analizarea unor acte puse la dispoziţie de _____ să rezolve definitiv litigiile 
create prin emiterea de acte administrative nelegale. 
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  Deşi a fost emisă pentru luna martie o altă decizie referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.___/___2012, contestată administrativ, dar 
respinsă după conexarea cu contestaţia împotriva Deciziei de impunere 
nr.F-BR ___/___2012 prin Decizia nr.___/____2012, organul fiscal teritorial 
a emis o nouă decizie nr.___/___2012, pentru perioada 31.03-30.06.2012, 
ce este nelegală întrucât sumele sunt calculate în baza unui titlu anulabil, în 
curs de judecată la Tribunal. 
  Totodată, contestatoarea arată faptul că Activitatea de Inspecţie 
Fiscală a înţeles să admită contestaţia formulată în data de ___2012 
împotriva Dispoziţiei de măsuri nr.___/____2012 şi să suspende dispoziţiile 
obligatorii din aceasta până la soluţionarea definitivă a contestaţiei 
formulate împotriva deciziei de impunere nr.F-BR ___/___2012, ori 
calcularea de dobânzi şi penalităţi de întârziere pe perioada suspendării o 
consideră abuzivă. 
  În mod ilegal şi eronat D.G.F.P. Brăila a calculat dobânzi şi 
penalităţi în baza Deciziei nr.F-BR ___/2012, deşi prin sentinţa civilă 
nr.___/2012 a Curţii de Apel Galaţi s-a dispus suspendarea executării 
acesteia şi a tuturor actelor emise în baza ei. 
  Pentru considerentele expuse, se solicită admiterea contestaţiei 
şi anularea deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2012.   
  II. Prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2012, organul fiscal teritorial a calculat în temeiul art.88 lit.c) şi 
art.119 din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, dobânzi în sumă de ____ lei, pentru perioada 30.06-
30.09.2012, precum şi penalităţi de întârziere în sumă de ____ lei, pentru 
perioada 07.05-30.09.2012, aferente T.V.A. stabilită suplimentar prin 
decizia de impunere nr.F-BR __/___2012, primită în data de ___2012. 
  III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatoarei în raport de constatările organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele: 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă D.G.F.P. Jude ţul Br ăila 
se poate pronun ţa pe fondul cauzei, în condi ţiile în care baza la care 
au fost calculate accesoriile prin actul administra tiv fiscal atacat, a 
fost contestat ă şi se afl ă spre solu ţionare pe rolul instan ţei de 
judecat ă.  
  În fapt, organul fiscal teritorial a calculat în temeiul art.88 lit.c) şi 
art.119 din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, dobânzi în sumă de ___ lei, pentru perioada 30.06-
30.09.2012, precum şi penalităţi de întârziere în sumă de ___ lei, pentru 
perioada 07.05-30.09.2012, aferente T.V.A. stabilită suplimentar prin 
decizia de impunere nr.F-BR ___/____2012. 
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  Împotriva acestor constatări a fost formulată contestaţie, în care 
se menţionează că, pentru T.V.A. stabilită suplimentar prin decizia de 
impunere nr.F-BR ___/___2012, ce constituie baza de impunere pentru 
calculul accesoriilor stabilite prin actul administrativ fiscal atacat, a fost 
introdusă la instanţa de contencios administrativ competentă acţiune. 
  În drept,  potrivit prevederilor art.214 (1) lit.b) şi (3) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

’’ART. 214 
                     Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă 

(1) Organul de solu ţionare competent poate suspenda , prin decizie 
motivată, solu ţionarea cauzei atunci când : 

……………….. 
b) solu ţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de exi sten ţa sau 

inexisten ţa unui drept care face obiectul unei alte judec ăţi. 
………………. 
(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de 
soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat 
suspendarea a încetat sau nu.’’ 
  Având în vedere prevederile legale reţinute, precum şi faptul că 
pe rolul instanţei de judecată se află spre soluţionare contestaţia formulată 
de către ____ împotriva Deciziei nr.___/___2012, emisă de D.G.F.P. 
Judeţul Brăila în soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de 
impunere nr.F-BR ___/___2012, prin care a fost stabilită suplimentar T.V.A. 
ce constituie baza de impunere pentru accesoriile calculate de către 
organul fiscal teritorial prin actul administrativ fiscal atacat, organul de 
soluţionare constată că nu se poate pronunţa pe fondul cauzei, deoarece 
soluţia ce se va pronunţa în calea administrativă de atac, depinde în tot de 
soluţia ce se va pronunţa de către instanţa de judecată.  

 În consecinţă, se va pronunţa soluţia de suspendare a 
soluţionării contestaţiei pentru suma totală de ____ lei, reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente T.V.A., urmând ca procedura de 
soluţionare să fie reluată la rămânea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce 
face obiectul altei judecăţi, în speţă, la pronunţarea definitivă şi irevocabilă 
a unei soluţii de către instanţa de judecată, pentru T.V.A. stabilită 
suplimentar de către organul de inspecţie fiscală prin decizia de impunere 
F-BR nr.___/____2012. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1) şi art.216(4) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se 
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Suspendarea soluţionării contestaţiei formulată de ____ 
împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2012, pentru suma totală de  ____ lei, din care dobânzi în sumă 
de ____ lei şi penalităţi de întârziere în sumă de ____ lei, aferente T.V.A., 
urmând ca procedura de soluţionare să fie reluată la rămânea definitivă şi 
irevocabilă a cauzei ce face obiectul altei judecăţi. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi contestată în 
termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Brăila, în conformitate cu 
prevederile art.218(2) din acelaşi act normativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 


