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       DECIZIA nr. ……../……..2009 

                        privind solutionarea contestatiei depusa de S.C.                                       
………………….. S.R.L.  inregistrata la D.G.F. P. Satu Mare 

                                         sub nr………………. 
 
 
 Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare,Biroul de Solutionare a 
Contestatiilor  a fost sesizat asupra contestatiei inregistrata sub nr. …………. 
formulata  de S.C. ………… S.R.L. Negresti Oas,jud. Satu Mare impotriva 
masurilor stabilite prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare nr. ………. si a Raportului de inspectie fiscala nr……..,inregistrat 
la A.I.F. Satu Mare sub nr. ………… intocmit de Activitatea de Inspectie 
Fiscala – Serviciul de Inspectie fiscala II . 

S.C. ……….. S.R.L. are sediul in … ,str. ……,nr. … ,inregistrata la 
ORC sub nr. J30/………… . 
    

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), 
Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative 
fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 
art.206 si art.207 din Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva 
actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare prin Birpul de 
solutionare a contestatiilor,este legal investita sa se pronunte asupra cauzei. 
 
  Prin contestatia formulata,petenta contesta obligatiile de plata in 
suma de ………. lei,stabilite  prin Decizia de impunere privind obligatiile 
fiscale suplimentare nr. ……… si a Raportului de inspectie fiscala 
nr……..,inregistrat sub nr. ……..,reprezentind: 

-  ……… lei impozit pe profit suplimentar 
- ………. lei majorari de intirziere aferente impozitului pe profit 
- ………. lei TVA suplimentar 



- …….. lei majorari de intirziere aferente TVA 
 
 Prin adresa nr. …….. emisa de D.G.F.P.Satu Mare,Activitatea de 
Inspectie Fiscala ,Serviciul de Inspectie Fiscala II inainteaza Raportul de 
inspectie fiscala nr. ………   si Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
nr. ……… organelor de cercetare penala din cadrul Parchetului de pe linga 
Judecatoria Negresti Oas. 
 
  II. Din referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei,intocmit 
de Activitatea de Inspectie Fiscala , Serviciul de Inspectie Fiscala II,se propune 
respingerea contestatiei ca neintemeiata. 
  

     III. Luand in considerare constatarile organului de control, 
motivele prezentate de petent, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum si actele normative in vigoare la data efectuarii verificarii,se retin 
urmatoarele: 

 
   Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor 

Publice Satu Mare se poate investi cu solutionarea cauzei,in conditiile in 
care actul administrativ fiscal atacat a fost transmis de catre inspectorii 
fiscali,organelor de urmarire si  cercetare penala. 

  
In drept, art.214 alin.(1) lit.a) si alin.(3) din Ordonanta Guvernului 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precizeaza: 
 ART. 214 
    “Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă 
    (1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, 
soluţionarea cauzei atunci când: 
    a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu 
privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea 
o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură 
administrativă; 
    b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau inexistenţa 
unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”. 
  
 Astfel intre stabilirea obligatiilor bugetare datorate, constatate  prin  
Decizia de impunere nr. ……….. intocmita de oganele de control din cadrul 
Administratiei Finantelor Publice Satu Mare Activitatea de Inspectie 
Fiscala,Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice II si contestate de petenta si 
stabilirea caracterului infractional al faptelor savarsite exista o stransa 
interdependenta de care depinde solutionarea cauzei. 
  Aceasta interdependenta consta in faptul ca in urma verificarilor 
efectuate,organele de inspectie fiscala considera ca operatiunile inscrise in 



facturile fiscale verificate nu sunt reale,facturile fiscale sunt fictive, prin urmare  
cheltuielile inregistrate de S.C. …….S.R.L. nu pot fi considerate cheltuieli 
deductibile la calculul impozitului pe profit. 
 Organele administrativ-jurisdictionale nu se pot pronunta pe fondul cauzei 
inainte de a se finaliza solutionarea laturii penale. 
 Prioritatea de solutionare in speta o au organele penale care se vor 
pronunta asupra caracterului infractional al faptei ce atrage plata la bugetul 
statului a obligatiilor datorate si constatate in virtutea faptei infractionale, 
potrivit principiului de drept “judecata in fata instantei civile se suspenda pana la 
rezolvarea definitiva a cauzei penale”, consacrat prin art.19 alin.2 din Codul de 
procedura penala. 
 Avand in vedere cele precizate mai sus, se retine ca pana la pronuntarea 
unei solutii definitive pe latura penala, Directia Generala a Finantelor Publice 
Satu Mare prin Biroul de solutionare a contestatiilor nu se poate investi cu 
solutionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care va suspenda solutionarea cauzei 
civile pentru suma totala contestata de ………. lei. 
 In functie de solutia pronuntata pe latura penala si de constituirea statului 
ca parte civila in procesul penal pentru recuperarea pe aceasta cale a 
prejudiciului cauzat bugetului de stat, procedura administrativa va fi reluata in 
conformitate cu prevederile art.214 (3) din Ordonanta Guvernului 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

III. Pe considerentele aratate in continutul deciziei, si in temeiul art. 
214,art. 215 si ale art. 26 din O.G. nr.. 92/2002  privind Codul de procedura 
fiscala republicata cu modificarile si completarile ulterioare,se 

 
                                DECIDE 

   
suspendarea solutionarii contestatiei,referitor la  suma de ………. lei  
reprezentind: 

– …….. lei impozit pe profit suplimentar 
– ……  lei majorari de intirziere aferente impozitului pe profit 
– ……. lei TVA suplimentar 
– …… lei majorari de intirziere aferente TVA 

pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala; 
 
Prezenta decizie poate fi atacata la instanta de contencios 

administrativ competenta ,respectiv Tribunalul Satu Mare in termen de 6 luni de 
la comunicare. 
 


