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DECIZIA NR.62 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC"X"SRL din 
Petro�ani. 
          SC"X"SRL Petro�ani contest� m�surile dispuse de 
organele de control din cadrul fostei Direc�ii de control fiscal, actual 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, prin procesul verbal încheiat la data 
de ….2002,  privind suma de ...lei reprezentând: 
- … lei - impozit pe profit 
- … lei  - major�ri de întârziere aferente 
- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- … lei) - major�ri de întârziere aferente 
- … lei - venituri confiscate .  
 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.4 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.13/06.02.2001 privind 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele 
de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
Finan�elor Publice . 
 
 
           Prin Decizia nr… din …2002 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis suspendarea  
solu�ion�rii cauzei pentru suma de ...lei reprezentând: 
- … lei - impozit pe profit 
- … lei  - major�ri de întârziere aferente 
- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- .. lei - major�ri de întârziere aferente, urmând ca Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara s� se 
investeasc� cu solu�ionarea pe latura administrativ� a cauzei în 
func�ie de rezolvarea laturii penale.       
           
           Cu cererea înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara sub nr..../...2008, contestatorul 
solicit� repunerea pe rol a contesta�iei, sus�inând c� motivul care a 
determinat suspendarea a încetat �i ar�tând c� dosarul penal a 
fost solu�ionat prin sentin�a penal� nr…./2002 pronun�at� de 
Judec�toria Petro�ani, sentin�� definitiv� �i irevocabil� prin decizia 
penal� nr…./…/…2003 a Tribunalului Hunedoara. 
 
        I.  Prin contesta�ia formulat�, agentul economic a 
sus�inut faptul c�, se afla în imposibilitatea de a prezenta: 
registrul de cas�, balan�a, note de recep�ie, facturi, avize de livrare 
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�i �tampila societ��ii, deoarece i-au fost furate din autoturism în 
luna … 2000, în ora�ul Ploie�ti, furt pe care l-a dovedit dup� 
întocmirea procesului verbal de c�tre organul de control, prin 
depunerea actului prin care Poli�ia municipiului Ploie�ti a luat la 
cuno�tiin�� de sustragerea documentelor. 
           In acest sens, agentul economic a invocat posibilitatea 
acordat� contestatorului de prevederile art.3 pct.3 din Ordonan�a 
de urgen�� a Guvernului nr.13/2001, în sensul de a depune în 
dovedirea contesta�iei, acte care nu au fost avute în vedere de 
organul de control. 
          Concluzionând, contestatorul a solicitat anularea m�surilor 
de a reconstitui documentele contabile �i înregistrarea lor în 
eviden�a contabil�, a opera�iunilor patrimoniale care au rezultat din 
aprovizionarea �i comercializarea produselor petroliere, precum �i 
a obliga�iilor în sum� de ...lei �i recalcularea acestora luând în 
considerare �i imposibilitatea în care se afl� administratorul de a 
re�ine to�i furnizorii, clien�ii, cantit��ile de produse petroliere 
achizi�ionate �i livrate, valoarea lor.       
 
      II. Prin procesul verbal nr…/….2002 , organele de control 
din cadrul Direc�iei de control fiscal a jude�ului Hunedoara, au 
consemnat urm�toarele: 
        Controlul s-a efectuat la solicitarea Inspectoratului de poli�ie al 
jude�ului Hunedoara, urmare adresei nr..../...2001 prin care se 
men�ioneaz� faptul c�, din cercet�rile efectuate în dosarul penal 
privind societatea contestatoare, rezult� c� aceasta s-a 
aprovizionat cu produse petroliere neaccizate �i f�r� taxa de drum 
de la diver�i furnizori, produse care ulterior au fost comercializate, 
opera�iunile de aprovizionare �i comercializare a produselor 
petroliere nefiind înregistrate în eviden�ele contabile ale societ��ii.   
        Nu au fost prezentate registrul de cas�, balan�e de verificare, 
note de recep�ie, facturi fiscale în original, avize de înso�ire a 
m�rfii, jurnale de opera�iuni diverse, cartea mare, în care s� se fi 
consemnat, respectiv înregistrat în conformitate cu prevederile 
art.4 �i 6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991 republicat�, cronologic 
�i sistematic opera�iunile patrimoniale referitoare la aprovizionarea, 
recep�ia �i livrarea produselor petroliere.             
        Ca urmare, organele de control au procedat la întocmirea 
situa�iei privind aprovizion�rile �i livr�rile de produse petroliere, 
determinând veniturile realizate din opera�iunea de livrare în baza 
facturilor fiscale prezentate �i prin estimare în conformitate cu 
prevederile art.19 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea 
evaziunii fiscale.  
         Astfel, organele de control au stabilit în sarcina agentului 
economic urm�toarele obliga�ii la bugetul de stat: 
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- impozit pe profit în sum� de … lei, în conformitate cu prevederile 
art.2 din OG nr.70/1994 privind impozitul de profit, republicat�; 
- tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, în conformitate cu 
prevederile art.29 din OUG nr.17/2000 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�; 
- major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de … 
lei  
- major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ...lei  
- venituri confiscate în sum� de ...lei  
 
      III. Din  analiza  documentelor  anexate  la  dosarul  cauzei  
�i actele  normative  în  vigoare  pe  perioada  verificat�, se  
desprind urm�toarele  aspecte:  
  
           SC"X"SRL Petro�ani la data supus� solu�ion�rii era 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului a jude�ului Hunedoara 
sub Nr.J…/…/…, având codul fiscal … . 
  
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor, poate solu�iona pe fond 
contesta�ia formulat� de SC"X"SRL Petro�ani, în condi�iile în 
care instan�a de judecat� s-a pronun�at pe latura civil�, cu 
caracter definitiv, în sensul dator�rii debitelor stabilite de 
organele fiscale prin actul de control contestat.  
 
           Prin  procesul  verbal nr…/...2002 încheiat de organele de 
control din cadrul  Direc�iei de Control Fiscal a jude�ului 
Hunedoara, au stabilit în sarcina SC"X"SRL Petro�ani,  obliga�ii 
suplimentare în sum� de ...lei reprezentând: 
- ...lei - impozit pe profit 
- ...lei  - major�ri de întârziere  
- ...lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- ...lei - major�ri de întârziere  
�i venituri confiscate în sum� de ...lei  
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara  
nu s-a putut pronun�a pe fondul cauzei SC"X"SRL Petro�ani, în 
condi�iile în care actul atacat prin care au fost stabilite obliga�iile 
fiscale, se afla în stadiul de urm�rire �i cercetare, nefiind stabilit 
caracterul infrac�ional al faptei care avea influen�� direct� �i 
esen�ial� asupra solu�iei ce urma s� fie dat� în procedura 
administrativ�, respectiv asupra pl��ii obliga�iilor fiscale . 
      Prin Decizia nr… din …2002 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis suspendarea  
solu�ion�rii cauzei pentru suma de ...lei  reprezentând: 
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- ...lei - impozit pe profit 
- ...lei - major�ri de întârziere  
- ...lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- ...lei - major�ri de întârziere 
           De asemenea, prin aceea�i Decizie nr…. din …2002,  
referitor la m�sura de confiscare a veniturilor în sum� de …, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor s-a pronun�at asupra 
faptului c� aceasta nu intra sub inciden�a Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr.13/2001 privind solu�ionarea 
contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau 
de impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor Publice, 
contesta�iile privind confisc�rile aplicate prin acte ale organelor 
Ministerului Finan�elor Publice, urmând procedura prev�zut� de 
Ordonan�a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor.  
        Astfel, prioritatea de solu�ionare în spe��, au avut-o organele 
penale care trebuiau s� se pronun�e asupra caracterului 
infrac�ional al faptelor ce atr�geau 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�. 
 
      Prin SENTIN�A PENAL� nr…/2002 dat� de Judec�toria 
Petro�ani în dosarul nr…/2002l� prin DECIZIA PENAL� 
nr…/…/…2003 dat� de Tribunalul Hunedoara, se arat�: 

• Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lâng� Curtea de 
Apel Alba Iulia s-a dispus trimiterea în judecat� a inculpatului 
S. O. C. – unic reprezentant cu puteri depline al societ��ii 
comerciale, pentru s�vâr�irea infrac�iunilor de fals intelectual 
�i evaziune fiscal�; 

• Prin modul de lucru, învinuitul a urm�rit s� se sustrag� de la 
plata obliga�iilor fiscale datorate bugetului de stat, scop în 
realizarea c�ruia nu a întocmit niciun document de eviden�� 
contabil� �i a întocmit acte justificative de livrare a unor 
produse pentru care nu poseda niciun act de provenien��. 

      Din considerentele sentin�ei rezult� c� instan�a a re�inut 
urm�toarea situa�ie de fapt: 
      “…Prin activitatea infrac�ional�, învinuitul s-a sustras (în 
calitate de administrator al unei societ��i comerciale) de la plata 
c�tre bugetul de stat a sumei de … lei, compus� din: 

- … lei, impozit aferent profitului de … lei, înregistrat de 
societate în perioada de referin��; 

- … lei reprezentând TVA. 
      In drept, fapta inculpatului care, în calitate de administrator al 
SC X SRL a omis cu �tiin�� efectuarea înregistr�rilor contabile, 
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neconstituind �i neînregistrând niciun act de eviden�� contabil�, 
denaturând rezultatele contabile �i împiedicând prin aceasta 
stabilirea rezultatelor financiare �i a elementelor patrimoniale 
reflectate în bilan�ul contabil, întrune�te elementele constitutive ale 
infrac�iunii de fals intelectual…    
     Faptele aceluia�i învinuit care în aceea�i calitate func�ional�, în 
perioada … 1999 – …2000, s-a sustras de la plata c�tre bugetul 
de stat a obliga�iilor fiscale în cuantum de … lei, prin 
neeviden�ierea în acte contabile în întregime a veniturilor realizate, 
întrune�te elementele constitutive ale infrac�iunii de eveziune 
fiscal�…”  
      Prin SENTIN�A PENAL� nr…./2002 dat� de Judec�toria 
Petro�ani în dosarul nr….2002 �i r�mas� definitiv� �i irevocabil� 
prin DECIZIA PENAL� nr…./…/…2003 dat� de Tribunalul 
Hunedoara, l-a condamnat pe inculpatul S. O. C. pentru s�vâr�irea 
infrac�iunilor de fals intelectual �i evaziune fiscal� �i a admis 
ac�iunea civil�, obligând inculpatul s� pl�teasc� Direc�iei generale 
a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara suma de … lei cu titlu de 
desp�gubiri civile. 
 
         In drept, sunt aplicabile prevederile Ordonan�ei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, potrivit 
c�rora se stipuleaz�:  
     Art.214 “Suspendarea procedurii de solu�ionare a 
contesta�iei pe cale administrativ� 
       (4) Hot�rârea definitiv� a instan�ei penale prin care se 
solu�ioneaz� ac�iunea civil� este opozabil� organelor fiscale 
competente pentru solu�ionarea contesta�iei, cu privire la 
sumele pentru care statul s-a constituit parte civil�.” 
 
        Se re�ine faptul c� instan�a de judecat� s-a pronun�at asupra 
temeiniciei stabilirii acestor obliga�ii fiscale în sarcina SC"X"SRL 
Petro�ani de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, astfel încât 
investirea Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei ar constitui o 
reluare a faptelor care au f�cut obiectul ludec��ii laturii civile din 
cadrul procesului penal. 
         Ca urmare, organul de solu�ionare a contesta�iei urmeaz� s� 
fac� aplicarea punctului 12.1. din Instruc�iunile pentru aplicarea 
titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
nr.519/2005, potrivit c�ruia: 
    12.1. “Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    […] c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile 
contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat 
sau dac� prin reluarea procedurii administrative, luându-se 
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act de solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� 
cererea r�mâne lipsit� de obiect; […]” 
 
        In consecin��, fa�� de cele re�inute mai sus, contesta�ia 
urmeaz� s� fie respins� ca r�mas� f�r� obiect pentru cap�tul de 
cerere privind impozitul pe profit �i taxa pe valoarea ad�ugat�.  
 
       Referitor la accesoriile aferente debitului în sum� de ...lei  
reprezent�nd impozit pe profit �i tax� pe valoarea ad�ugat�, 
respectiv major�rile de întârziere în sum� de ... lei , se re�ine 
c� stabilirea în sarcina contestatorului a acestora reprezint� o 
m�sura accesorie în raport cu debitul conform principiului de 
drept „accesorium sequitur principale”. 
       Deoarece în sarcina contestatorului a fost re�inut ca datorat 
debitul în sum� de ...lei  iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al accesoriilor, acesta 
datoreaz� major�rile de întârziere în sum� de ... lei , motiv pentru 
care �i pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia. 
              
            Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art.216 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�, se:  

DECIDE 
 
    1. Respingerea ca r�mas� f�r� obiect a contesta�iei formulat� 
de SC"X"SRL Petro�ani pentru suma de ...lei  reprezentând: 
- ...lei  - impozit pe profit 
- ...lei - tax� pe valoarea ad�ugat�, 
luându-se act de solu�ia pronun�at� pe latura civil� prin 
sentin�a penal� nr…/2002 a Judec�toriei Petro�ani, r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� prin decizia penal� nr…/…/ …2003 a 
Tribunalului Hunedoara. 
 
    2. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
SC"X"SRL Petro�ani pentru suma de ... lei  reprezentând: 
- ...lei  - major�ri de întârziere                                                 
aferente impozitului pe profit   
-  ...lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat� 
 
  
 
 


