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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 republicat�, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de  X   cu

domiciliul în comuna XXXXXX, împotriva procesului verbal nr./12.08.2005 întocmit de

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu.

Procesul verbal contestat a fost comunicat petentului prin po�t� cu confirmare

de primire în data de 29.08.2005, iar contesta�ia a fost  trimis�  prin po�t� în data de

12.09.2005 (conform plicului de coresponden�� aflat la dosarul contesta�iei).

Contesta�ia a fost depus� în termenul impus de art.177 din O.G.92/2003

republicat�, fiind înregistrat� la organul constatator sub nr.15.09.2005, iar la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice Sibiu sub n&17.01.2006.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin procesul verbal

nr./12.08.2005 privind plata la bugetul statului a sumei de XXXXXXXXX lei (RON),

reprezentând impozit pe venit.

        I. Petentul invoc�  în sus�inerea contesta�iei, urm�toarele :

� nu a fost invitat verbal de c�tre organul de control “pentru a încheia un proces

verbal, sau a încheia aceast� problem�” ;

� a fost invitat pentru a se vedea dac� au fost restitui�i �i ceilal�iXXX lei domnului

XXXX, pentru c� în urm� cu câteva zile i-a înapoiat acestuia suma de XXXXXXX

lei ;

� cu toate c� a restituit suma XXXXXXXXX lei, organul de control i-a calculat impozit

la suma de XXXXXXXX Euro ;

� a efectuat “aceste lucr�ri” la în�elegere cu dl.XXXXXXX, care nu l-a întrebat de

autoriza�ie �i de facturi ;

� nu a putut continua lucrarea, întrucât s-a îmboln�vit, dar a restituit din bani

domnului XXXXXXX

II.�Prin procesul verbal contestat, organul de control din cadrul Administra�iei

Finan�elor Publice Sibiu a  constatat urm�toarele :
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Urmare sesiz�rii formulate deXXXXXX, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor

Publice Sibiu sub nr./28.06.2005 rezult� c� numitul X  în perioada 06.05. – 27.05.2005, a

executat lucr�ri de “montare a conductelor de ap� tur �i retur, turnat beton, �ahturi pentru

scurgere, turnat placa, tencuit, pardosit, zugr�vit casa, etc….”, la imobilul situat în ora�ul

T�lmaciu strXXXXXX, f�r� s� fie autorizat pentru executarea acestor lucr�ri, încasând suma

de XXXX Euro, f�r� a emite chitan�� �i factur� fiscal�.

Fa�� de aspectele constatate, organul de control a procedat la stabilirea

veniturilor încasate de petent

   III. Având în vedere motivele prezentate de petent, constat�rile organului

fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare

în perioada verificat�, se re�ine :

Cauza supus� solu�ion�riin este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a

Jude�ului Sibiu, se poate investi cu solu�ionarea cauzei, în condi�iile în care procesul verbal

contestat împreun� cu anexele, a fost transmis organelor de urm�rire �i cercetare penal�.

În fapt, prin sesizarea penal� nr/20.02.2006 anexat� în xerocopie la dosarul

cauzei �i transmis� Parchetului de pe lâng� Judec�toria Sibiu, în vederea constat�rii

existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive  a infrac�iunilor prev�zute �i pedepsite

conform dispozi�iilor art.11 �i urm�toarele din Legea nr.87/1994 republicat�, pentru

combaterea evaziunii fiscale, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu, s-a

constituit ca parte civil� în cauz�, cu suma total� de XXXXX lei RON (sum� ce face obiectul

prezentei contesta�ii) reprezentând impozit pe venit datorat.

În drept,  art.184 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de  procedur� fiscal�,

republicat�, stipuleaz� :

(1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie motivat�,

solu�ionarea cauzei atunci când :

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 înrâurire

hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedur� administrativ�” […….].

Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare constatate prin procesul verbal

nr.237015/12.08.2005 �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptelor s�vâr�ite exist� o

strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei dedus� judec��ii.

Aceast� interdependen�� const� în faptul c�, organele de control au constatat

faptul c�,  X , în perioada 06.06.2005 – 27.05.2005, a executat lucr�ri de : “reabilitare

locuin��, zidit, zugr�vit, etc….” la imobilul situat în T�lmaciu, strXXXXXXXXXXX, f�r� a fi

autorizat pentru activitatea prestat� încasând suma dE  XXXXXXXX lei ROL (echivalentul a

XXX Euro) f�r� s� pl�teasc� impozitul datorat bugetului de stat.
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Ca urmare, organele administrative nu se pot pronun�a pe fondul cauzei,

înainte de a finaliza solu�ionarea laturii penale.

Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale 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, potrivit principiului de drept “penalul �ine

în loc civilul”, consacrat prin art.19 alin.(2) din Codul de procedur� penal�.

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 Sibiu, nu se poate

investi cu solu�ionarea cauzei, motiv pentru care va suspenda solu�ionarea cauzei civile

pentru suma de XXXXX lei ROL, reprezentând impozit pe venit.

În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de constituirea statului ca

parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe aceast� cale a  prejudiciului cauzat

bugetului de stat, procedura administrativ� va fi reluat� în conformitate cu prevederile art.184

(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Pentru considerentele re�inute în baza art.180 (1) �i 181 (5) din O.G.92/2003 R,

������������������"������������������"������������������"������������������"

Suspend� solu�ionarea contesta�iei pentru suma de XXXXX lei RON, procedura

administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a  determinat suspendarea, în

condi�iile legii, conform celor re�inute prin prezenta decizie.

Dosarul cauzei va fi transmis organului de control, urmând ca la încetarea

motivului care a determinat suspendarea s� fie transmis organului competent pentru

solu�ionarea cauzei potrivit dispozi�iilor legale.

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

comunicare.


