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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice ... a fost sesizat, de A.I.F.-Serviciul Control Fiscal nr. .. prin  adresa 
nr. ..., inregistrata la D.G.F.P. .. sub nr. ...., cu privire la reluarea solutionarii 
contestatiei formulata de S.C.... cu sediul in loc.... sat.., jud Ialomita CIF RO 
..

Contestatia a fost formulate impotriva   Deciziei de impunere nr. 
.. si Raportului de inspectie fiscala nr. ... referitoare la obligatii de plata 
in suma totala de ..lei, dupa cum urmeaza:

-  impozit pe profit in suma de..lei
-  majorari de intarziere impozit ptofit in suma de .. lei

     -  T.V.A. in suma de ..lei
     -  majorari de intarziere T.V.A. in suma de..lei.

Prin Decizia nr. .. emisa de D.G.F.P..in temeiul art.183 coroborat cu art. 
214 al(1-4) din O.G. nr. 92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala, s-a 
dispus  suspendarea  solutionarii  cauzei  pana  la  finalizarea  cercetarilor 
penale, procedura de solutionare urmand a fi reluata la incetarea motivului 
care a determinat suspendarea.

Prin  adresa nr....  Activitatea de Inspectie  Fiscala – Serviciul  inspectie 
fiscala  a  inaintat  Referatul  privind  solutionarea  contestatiei  formulata  de 
S.C.... . din care rezulta:

Biroul  juridic din cadrul D.G.F.P. .. a  transmis Activitatii de inspectie 
fiscala,  cu  adresa  nr....   copia   Sentintei  penale  nr.  ...  a  Judecatoriei  .. 
pronuntata in dosarul nr. .. prin care instanta de fond a dispus incetarea 
procesului penal ,privind pe inculpatul... in temeiul art. 10 lit i^1 din Codul de 
procedura penala.

De asemeni  prin  adresa nr....  se precizeaza ca “Statul  roman prin 
ANAF prin DGFP.. s-a constituit parte civila cu suma de..lei, conform PV nr. 
... al AIF.Aceasta suma este formata din .. lei debit si ..lei accesorii calculate 
pana la data de..,de la data controlului pana la... pentru debite neachitate 
din Procesul-verbal  de control  s-au calculat accesorii in suma de .. lei.

In dispozitivul acestei Sentinte se precizeaza faptul ca “in baza art. 
248 Cod de procedura penala desfiinteaza un numar de ..facturii fiscale si .. 
chitanta fiscale,fictive,emise de inculpat in perioada ..”

Mai  se  dispune  “plata  sumei  de  ..  lei  ,ce  reprezinta  accessorii 
constand  in  dobanzi  si  penalitati  aferente  prejudiciului  cauzat,calculate 
pana la data de ..

In solutionarea cauzei se au in vedere si dispozitiile Tribunalului .. din 
Sentinta comerciala nr. ..  radiere a  S.C. ...
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Organul de solutionarea contestatiei si-a insusit prevederile art. 214 
alin.  (3)  si  (4)  din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata care precizeaza :

„(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.

(4) Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se soluţionează 
acţiunea  civilă  este  opozabilă  organelor  fiscale  competente  pentru 
soluţionarea  contestaţiei,  cu  privire  la  sumele  pentru  care  statul  s-a 
constituit parte civilă”

Iar pct.  11.1  lit.  c. din Ordinul   nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind 
aprobarea Instructiunilor  pentru aplicarea Titlului  IX din O.G. nr.  92/2003 
privind Codul de procedura fiscala , republicata precizeaza  :”Contestatia 
poate fi respinsa ca :
    c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au 
fost  stabilite  prin  actul  administrativ  fiscal  atacat  sau dacă prin  reluarea  
procedurii  administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa 
penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect

In drept art. 515 al (1) Hotarari executorii din Codul de procedura 
penala prevede :

“Hotararirile  Instantelor penale devin executorii la data cand au 
ramas definitive.”

In concluzie , instanta s-a pronuntat cu caracter definitiv prin sentinta 
penala nr.  ...,ramasa definitiva si  irevocabila prin Decizia penala nr.  ...  a 
Curtii de Apel .. prin care a fost respins recursul declarat de Parchetul de pe 
langa Judecatoria  ..  ,iar  contestatia  urmeaza a fi  respinsa ca  fiind fara 
obiect. 

Pentru  considerentele  retinute  in  continutul  Deciziei  si  in  temeiul 
art.515  (1)  din  Cod  de  Procedura  Penala  coroborat  cu  art.  214  al(3-
4),art.216   ,art.218  din  O.G.  nr.  92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura 
fiscala  se

                                               D E C I D E :

Art.1- Respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei formulata de 
S.C....Comuna..  sat  ...luandu-se  act  de  solutia  pronuntata  pe  latura 
civila prin  Sentinta  penala  a  Judecatoriei   ..  nr.  ...  definitiva   prin 
Decizia penala nr. ...a Curtii de  Apel ...

 Pagina 2 din 3



Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la 
comunicare la Tribunalul....

                
                                               DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                ........................... 
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