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DECIZIA nr.134/04.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA SRL CONSTAN�A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F.-Ativitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr…………………/2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………………/2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA SRL Constan�a, cu sediul în Constan�a,
Bd…………………… nr………, bl………, sc……, ap…… C.U.I.: R………………….

Contesta�ia are ca obiect suma de ………………… lei reprezentând:
-………………… lei – major�ri de întârziere T.V.A.;
-………………… lei – penalit��i de întârziere T.V.A.
 stabilit� prin Decizia de impunere nr………………/2005, emis� de

S.A.F.-Activitatea de Control Fiscal Constan�a.
Având în vedere data comunic�rii titlului de crean��

contestat, de …………………2005, reiese c� cererea de contesta�ie a fost
depus� în termenul prev�zut de art. 177 (1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�  republicat�.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art. 176 (1) lit.e) din acela�i act normativ.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175, art.176 �i art.179,
alin.1, lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I. S.C. CONSTANTA SRL din Constan�a solicit� suspendarea
execut�rii Deciziei de impunere nr…………… din ………………2005, pân� la
solu�ionarea contesta�iei, în temeiul art.184 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2004,
învederând în sus�inere urm�toarele argumente:

�Controlul fiscal s-a desf��urat pe o perioad� foarte lung�
de timp, dep��ind limita maxim� indicat� de art.101 din Codul de
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procedur� fiscal� republicat în 2004, situa�ie ce a provocat
dificult��i societ��ii în derularea raporturilor comerciale precum
�i utilizarea resurselor umane angajate în raporturi de munc�,
rezultatul fiind sc�derea în aceast� perioad� a volumului de
activitate �i a veniturilor.

�Totodat�, societatea precizeaz� c� punerea în executare a
deciziei de impunere ar crea, pe cale de consecin��, noi piedici
activit��ii societ��ii contestatoare �i ar conduce la o situa�ie
în care societatea nu mai poate reveni la volumul de tranzac�ii
comerciale înregistrat anterior inspec�iei fiscale.

�Petenta sus�ine c� neregulile constatate de organele de
inspec�ie fiscal� sunt netemeinice iar  punerea în executare a
deciziei de impunere ar cauza prejudicii ireparabile.

Pe cale de excep�ie, societatea solicit� constatarea
nulit��ii absolute a procesului verbal atacat, cel pu�in pentru
motivul ca durata inspec�iei fiscale a dep��it cu mult perioada
maxim� admis� de lege.

Asfel, societatea sus�ine c� portivit art.101 din Codul de
procedur� fiscal�, republicat în 2004 durata inspec�iei fiscale nu
poate dep��i 3 luni exceptând cazul marilor contribuabili când
durata inspec�iei fiscale nu poate dep��i 6 luni.

Contestatoarea precizeaz� c� inspec�ia fiscal� a început la
data de 29.07.2004, aspect consemnat de organul de inspec�ie
fiscal� în Registrul unic de control, iar Decizia de impunere este
datat� 12.08.2005, adic� la 13 luni de la data începerii
inspec�iei fiscale.

Societatea sus�ine c� sanc�iunea pentru dep��irea duratei
stabilite pentru efectuarea inspec�iei fiscale nu poate fi decât
nulitatea absolut� a raportului de inspec�ie fiscal� întocmit cu
nerespectarea prevederilor legale.

Pe fondul cauzei, S.C. CONSTANTA SRL din Constan�a solicit�
admiterea contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere
nr……………… din …………………2005 �i anularea acestui titlu de crean��.

Contestatoarea  sus�ine c� prin decizia de impunere s-au
stabilit obliga�ii fiscale de plat� nefondate �i nedocumentate
legal, dup� cum urmeaz�:

�Referitor la constatarea organului de inspec�ie fiscal� c�
societatea �i-a dedus în mod eronat în luna mai 2002 TVA la
factura nr…………………/2002, petenta este de p�rere c� �i în urma
corec�iilor efectuate privind taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� în
mod eronat, S.C. CONSTANTA SRL, ar înregistra, în continuare
pentru luna mai 2002, T.V.A.de recuperat (cont 4424).

�Petenta nu-�i însu�e�te calculul accesoriilor motivând c� în
luna mai 2002 cât �i în continuare societatea a înregistrat TVA de
recuperat, invocând în acest sens, prevederile art.31 din O.U.G.
nr.17/2000 �i pct.12.2 alin.2 din H.G.nr.401/2000.

�Societatea men�ioneaz� c� Decizia de impunere nr…………… din
…………………2005 nu este înso�it� de o anex� privind calculul detaliat
al accesoriilor respective.

II.prin Decizia de impunere nr………………… din ………………2005,
întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data
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de ……………………2005, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în
sarcina societ��ii obliga�ia de plat� în cuantum de ……………… lei,
reprezentând major�ri de întârziere în sum� de ……………… lei �i
penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei, aferente taxei pe
valoarea ad�ugat� în valoare de ………………… lei.

Raportul de inspec�ie fiscal�, care a stat la baza emiterii
Deciziei de impunere nr………………… din ………………2005, a fost încheiat la
data de ………………2005, având în vedere rezultatele controlului
încruci�at stabilite prin procesul verbal încheiat la data de
………………2005, de c�tre A.N.A.F.-Direc�ia General� de Administrare a
Marilor Contribuabili – Direc�ia de Inspec�ie Fiscal� Bucure�ti,
înregistrat la S.A.F.- aActivitatea de Control Fiscal sub
nr…………………/2005.

Prin adresa men�ionat�, s-a comunicat faptul c� factura
fiscal� emis� de S.C. …………………… SA, cu seria ……………, nr………………… a
fost întocmit� în data de ………………2002 �i nu în data de ………………2002,
a�a cum a fost înregistrat� în contabilitate de c�tre S.C.
CONSTANTA SRL.

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în raportul de
inspec�ie fiscal�, c� prin deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� la
o data anterioar� emiterii facturii fiscale au fost înc�lcate
prevederile art.22, Cap.6 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe
valoarea ad�ugat�. În temeiul legal men�ionat, dreptul de deducere
a T.V.A. ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat�
devine exigibil�.

Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au
procedat la calcularea major�rilor de întârziere în baza art.33
din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, coroborat
cu art.1 din H.G. NR.1043/2001 �i a penalit��ilor de întârziere în
în baza art.12 �i 14, alin.(1) din O.G. nr.61/2002 privind
colectarea crean�elor bugetare,republicat�, astfel :

• ………………… lei x 0.1% x 30 zile = ……………… lei - major�ri de
întârziere ;

• ………………… lei x 0.5% x  1 lun�  =  ……………… lei - penalit��i
de întârziere.

III.Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Referitor la excep�ia de procedur� invocat� de S.C. CONSTANTA
SRL, respectiv c� durata inspec�iei fiscale a dep��it cu mult
perioada maxim� admis� de lege, se re�ine faptul c� acest aspect
nu duce la sanc�ionarea cu nulitatea absolut� a unui act
administrativ fiscal, întucât elementele de nulitate sunt expres
stipulate la art.45 din O.G. nr 92/2003, privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� în 2004, respectiv:

“[…] numele prenumele �i calitatea persoanei imputernicite a
organului fiscal, numele �i prenumele ori denumirea
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a
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semn�turii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia
prev�zut� la art.42 alin.(3),[…]”.

Având în vedere c� excep�ia de procedur� ridicat� de
societate prin contesta�ia formulat� este  neîntemeiat�, Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii va proceda la analiza cauzei supus�
solu�ion�rii.

Prin Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei,
transmis Serviciului Solu�ionare Constesta�ii prin adresa nr……………
din …………………2005 �i înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr…………… în
data de …………………2005, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�
actul atacat a fost transmis Parchetului de pe lâng� Tribunalul
Constan�a cu adresa nr……………………/2005.

1) În acest� situa�ie, referitor la suma de ………………… lei –
cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. Constan�a prin
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea
cauzei, în condi�iile în care raportul de inspec�ie fiscal�
încheiat la …………………2005, care a stat la baza emiterii Deciziei de
impunere nr………………/2005, au fost transmise organelor de cercetare
penal� prin adresa nr…………………/2005.

În fapt, prin Raportul de inspec�ie fiscal�, anex� la Decizia
de impunere nr…………………/2005, s-a verificat realitatea cu privire la
neconcordan�a dintre data emiterii facturii nr…………………, întocmit�
de c�tre SC. …………………… SA, de ………………2002 �i data la care a fost
înregistrat� în contabilitate  de c�tre S.C. CONSTANTA SRL,
respectiv ………………2002.

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. CONSTANTA
SRL a înregistrat în eviden�a contabil� opera�iuni nereale, prin
înregistrarea facturii nr………………… la o dat� anterioar� emiterii,
înc�lcând astfel prevederile art.22, cap.6 din Legea 345/2002 cu
privire la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�.

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a- Activitatea
de Control Fiscal Constan�a a înaintat cu adresa nr………………/2005,
anexat� la dosarul cauzei, Parchetului de pe lâng� Judec�toria
Constan�a, o copie a raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la
………………2005, pentru a stabili “dac� cump�r�torul S.C. CONSTANTA SRL
a fost de bun� credin�� sau implicat în acte �i fapte de comer� cu
produse petroliere �i dac� aprovizion�rile efectuate de la S.C.
………………… SA Bucure�ti au fost reale”.

În drept, art.184 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind
procedura fiscal�, republicat� în 2005, precizeaz�:

“Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale
administrativ�

(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�ite
unei infrac�iuni a c�rei constatare ar avea o înrâurire



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

5

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

Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia
de impunere nr………………/2005 în baza constat�rilor din raportul de
inspec�ie fiscal� încheiat la data de ………………2005 de organele de
inspec�ie fiscal� ale A.C.F. Constan�a �i stabilirea caracterului
infrac�ional al faptelor s�vâr�ite exist� o strâns�
interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei în procedura
administrativ�.

Ca urmare, organele administrative nu se pot pronun�a pe
fondul cauzei înainte de a se finaliza solu�ionarea înregistrat�
în eviden�a contabil� de c�tre S.C. ……………………… SRL.

Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale care
se vor pronun�a asupra realit��ii opera�iunii efectuate.

Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la
pronun�area unei  solu�ii definitive pe latura penal�, Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii nu se poate investi cu solu�ionarea
cauzei, motiv pentru care va suspenda solu�ionarea pe cale
administrativ� a cauzei pentru suma total� contestat� de …………………
lei, procedura administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate
cu dispozi�iile art.184 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003 privind procedura fiscal�, republicat� în 2005 care
precizeaz�:

”Procedura administrativ� este reluat� la încetarea
motivului care a determinat suspendarea […]”.

2). În ceea ce prive�te cererea S.C. CONSTANTA SRL de
suspendare a execut�rii Deciziei de impunere nr………………/2005 emis�
de organele de inspec�ie fiscal� ale D.G.F.P. Constan�a-
Activitatea de Control Fiscal,, prin care au fost stabilite
obliga�ii fiscale în sum� total� de ……………… lei, reprezentând
accesorii aferente TVA, cauza supus� solu�ion�rii este dac�
D.G.F.P. Constan�a prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii poate
suspenda executarea Deciziei nr………………/2005, în condi�iile în care
societatea nu aduce argumente temeinice de natur� s� creeze
organului de solu�ionare suspiciuni asupra legalit��ii actului
atacat �i nu dovede�te cu documente iminen�a producerii unei
pagube.

În fapt, prin cererea înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………………/2005, S.C. CONSTANTA SRL din Constan�a solicit�
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr………………/2005 f�r� s�
prezinte documente în sus�inerea acestei cereri.

În drept, art.185 “Suspendarea procedurii de solu�ionare a
contesta�iei pe cale administrativ�” din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003 privind procedura fiscal�, republicat� în 2005
precizeaz�:

“(1)Introducerea contesta�iei pe cale administrativ� de atac
nu suspend� executarea actului administrativ fical.
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(2)Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat pân� la solu�ionarea
contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a contestatorului”.

Aceast� prevedere legal� instituie, prin excep�ie,
posibilitatea organelor de solu�ionare de a dispune la cererea
temeinic justificat� a contestatorului �i �inând seama de motivele
invocate de acesta, suspendarea execut�rii actului administrativ
fiscal atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei.

În analiza temeiniciei cererii, pentru a se putea dispune
suspendarea execut�rii actului administrativ atacat, trebuie s�
existe o îndoial� puternic� asupra legalit��ii actului
administrativ contestat, de asemenea se impune ca societatea
contestatoare s� fie amenin�at� cu o v�t�mare ireparabil�.

Se re�ine c� la pct.1 din prezenta decizie, D.G.F.P.Constan�a
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii a dispus suspendarea
solu�ion�rii contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de impunere
nr…………………/2005 pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe
latur� penal� de c�tre Parchetul de pe lâng� Tribunalul Constan�a
având în vedere interdependen�a care exist� între stabilirea
obliga�iilor fiscale �i caracterul infrac�ional al faptei
s�vâr�ite.

Având în vedere cele re�inute, în lipsa unor documente
doveditoare din care s� rezulte iminen�a producerii unei pagube,
respectiv prin care s� se justifice temeinicia cererii de
suspendare a execut�rii actului administrativ �i �inând cont de
prevederile legale men�ionate, cererea S.C. CONSTANTA SRL din
Constan�a de suspendare a execut�rii Deciziei de impunere
nr………………/2005, va fi respins� ca neîntemeiat�.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 184  �i 185
din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92/2003
republicat� în 2005,  se

DECIDE:

1.Suspendarea solu�ion�rii cauzei pentru suma total�
contestat� de ……………… lei reprezentând:

• ……………… lei – major�ri de întârziere T.V.A.;
• ……………… lei – penalit��i de întârziere T.V.A.

stabilit� prin Decizia de impunere nr…………………/2005, procedura
administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter
definitiv a motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile
legii, conform celor re�inute prin prezenta decizie.

Transmiterea dosarului cauzei organului de inspec�ie fiscal�
urmând ca la încetarea motivului care a determinat suspendarea s�
fie înaintat organului competent pentru solu�ionarea cauzei
potrivit dispozi�iilor legale.

2.Respingerea ca neîntemeiat� a cererii S.C. CONSTANTA SRL
din Constan�a de suspendare a execut�rii Deciziei de impunere
nr………………/2005.
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel Constan�a
în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform prevederilor
legale.

DIRECTOR EXECUTIV
VASILICA MIHAI

P.F./4EX/03.11.2005
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