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                         D E C I Z I A  Nr.463 

                                  din   ____2011 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. ____ S.R.L. Brăila, 

înregistrată la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.___/____2011  
   

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii prin adresa nr.___/___2011, înregistrată la direcţia teritorială sub 
nr.___/___1, privind contestaţia formulată de S.C. ___S.R.L. Brăila, 
împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.____/___2011, emisă de organul fiscal teritorial. 
  S.C. ____ S.R.L. are sediul în Brăila, piaţa ____, nr.__, bl.__, 
sc.__, et.__, ap.___, este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Brăila sub nr.J09/___/___, are atribuit codul de 
identificare fiscală ____ şi este reprezentată de către avocat ___ conform 
împuternicirii avocaţiale seria BR MI nr.___, depusă în original la dosarul 
cauzei. 
  Obiectul  contestaţiei îl reprezintă solicitarea contestatoarei de 
anulare parţială a deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2011, prin care au fost calculate accesorii în sumă totală de ___ 
lei, din care suma de ____ aferentă impozitului pe profit şi suma de ___ lei 
aferentă taxei pe valoarea adăugată. 
  Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2011 a fost comunicată contestatoarei la data de ___2011, 
conform listei confirmărilor/retururilor deciziilor de calcul accesorii, depusă 
în copie la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost depusă la poştă în data de 
__2011, conform amprentei ştampilei Oficiului poştal Brăila 1, aplicată pe 
plicul depus în original la dosarul cauzei, fiind astfel respectat termenul 
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legal de introducere a cererii în calea administrativă de atac, prevăzut la 
art.207(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207 şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, republicată în 
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. Judeţul Brăila 
este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
 
  I. Prin contestaţia înregistrată la A.F.P.C.M. sub nr.___/___2011 
şi la D.G.F.P. Judeţul Brăila sub nr.___/____2011, contestatoarea solicită 
anularea în parte a deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/_____2011, prin care au fost calculate dobânzi în sumă de ___ lei, 
motivând că prin Sentinţa nr.___/FCA/2011, Tribunalul Brăila a dispus 
suspendarea executării deciziei de impunere nr.___/___2011, emisă de 
organul de inspecţie fiscală, până la pronunţarea instanţei de fond asupra 
contestaţiei formulate pe calea contenciosului administrativ. 
  În contestaţie se precizează totodată şi motive privind stabilirea 
obligaţiilor fiscale suplimentare prin actul administrativ fiscal contestat la 
organul emitent. 
  Din totalul dobânzilor calculate prin actul administrativ atacat, 
contestatoarea înţelege să conteste suma de ___ lei.  

În drept, contestatoarea invocă prevederile art.205, art.206, 
art.207 din Codul de procedură fiscală. 

 
  II. Prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/___2011 Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
a calculat în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din O.G.nr.92/2003, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, dobânzi în sumă de ___ lei, 
aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită suplimentar prin deciziile de 
impunere nr.___/____2010 şi nr.___/___2011, în sumă de ___ lei, aferente 
impozitului pe profit stabilit suplimentar prin deciziile de impunere 
nr.__/___2010 şi nr.___/___2011, precum şi prin declaraţia rectificativă 
nr.___/___2011, în sumă de ___ lei şi aferente impozitului pe veniturile din 
salarii declarat de societate la data de ___2011, în sumă de ___ lei. 
 
  III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatoarei în raport de constatările organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele : 
  1. Referitor la dobânzile în sumă totală de ___ lei, cauza 
supus ă solu ţionării este dac ă D.G.F.P. Jude ţul Br ăila se poate 
pronun ţa pe fondul cauzei în condi ţiile în care fac obiectul unor altor 
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judec ăţi bazele impozabile ce au generat calculul accesori ilor stabilite 
prin actul administrativ fiscal atacat. 
  În fapt,  organul fiscal teritorial a calculat dobânzi în sumă totală 
de ___ lei, din care aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de __ lei, 
aferente impozitului pe profit în sumă de ___ lei şi aferente impozitului pe 
veniturile din salarii în sumă de ___ lei. 
  Împotriva acestor constatări S.C. ___ S.R.L. Brăila a formulat 
contestaţie doar pentru accesoriile în sumă de ___ lei, motivând că prin 
Sentinţa nr.___/FCA/2011, Tribunalul Brăila a dispus suspendarea 
executării deciziei de impunere nr.__/___2011, emisă de organul de 
inspecţie fiscală, până la pronunţarea instanţei de fond asupra contestaţiei 
formulate pe calea contenciosului administrativ. 
  Totodată, prin referatul nr.___/___2011, organul fiscal teritorial 
precizează că prin Sentinţa nr.___/FCA/2010, Tribunalul Brăila a dispus 
suspendarea executării deciziei de impunere nr.__/____2010, emisă de 
organul de inspecţie fiscală, până la pronunţarea instanţei de fond asupra 
contestaţiei formulate pe calea contenciosului administrativ. 
  Din informaţiile existente la nivelul Serviciului Soluţionare 
Contestaţii, rezultă că a fost transmis dosarul contestaţiei, formulată de 
către S.C. ____ S.R.L. împotriva deciziei de impunere nr.__/___2011, spre 
competentă soluţionare D.G.S.C. Bucureşti cu adresa nr.__/___2011, iar 
Decizia nr.__/___2010 emisă de D.G.F.P. Judeţul Brăila în soluţionarea 
contestaţiei formulată împotriva deciziei de impunere nr. __/___2010, a fost 
atacată la instanţa de contencios administrativ, şi face obiectul dosarului nr. 
___/___/2011 aflat pe rolul Curţii de Apel Galaţi. 
  În drept , potrivit prevederilor art.214(1) lit.b) şi (3) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

’’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: 
                      …………………….. 

b) solu ţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de exi sten ţa sau 
inexisten ţa unui drept care face obiectul unei alte judec ăţi. 

……………………… 
(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.’’ 

 Având în vedere motivele de fapt şi de drept reţinute, organul de 
soluţionare constată că nu se poate pronunţa pe fondul cauzei, deoarece 
soluţionarea contestaţiei privind accesoriile calculate prin actul administrativ 
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fiscal atacat, depinde în tot de soluţiile ce se vor pronunţa atât de către 
D.G.S.C. Bucureşti, cât şi de Curtea de Apel Galaţi. 

În consecinţă, se va pronunţa soluţia de suspendare a 
soluţionării contestaţiei pentru dobânzi în sumă de ___ lei, urmând ca 
procedura de soluţionare să fie reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea. 

2. Cu privire la dobânzile în sumă de ____ lei, cauza supus ă 
solu ţionării este dac ă D.G.F.P Jude ţul Br ăila se poate pronun ţa cu 
privire la faptul c ă acestea sunt sau nu datorate bugetului general 
consolidat, în condi ţiile în care contestatoarea nu a formulat motive de  
fapt şi de drept. 

În fapt,  prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.___/____2011 Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii a calculat accesorii în sumă de ___ lei, calculate la o bază 
impozabilă stabilită de către contestatoare prin declaraţia rectificativă 
nr.___/___2011. 

Contestatoarea înţelege să conteste dobânzile în sumă de 
___lei, dar nu formulează argumente în susţinere. 

În drept, potrivit prevederilor art.206(1) lit.c) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

’’ART. 206 
Forma şi conţinutul contestaţiei 
(1) Contesta ţia se formulează în scris şi va cuprinde : 
………………. 
c) motivele de fapt şi de drept ;’’ 
Având în vedere aceste prevederi legale, rezultă că în calea 

administrativă de atac, contestatoarea era obligată să motiveze în fapt şi în 
drept contestaţia pentru toate capetele de cerere. 

Potrivit prevederilor pct.2.5 din O.P.A.N.A.F.nr.2137/2011, 
’’2.5. Organul de solu ţionare competent nu se poate substitui 

contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept  pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv.’’ 

Pentru considerentele arătate, organul de soluţionare nu se 
poate substitui contestatoarei cu privire la motivele de fapt şi de drept 
pentru care a contestat actul administrativ fiscal pentru dobânzile în sumă 
de ___ lei şi pe cale de consecinţă, pentru acest capăt de cerere se va 
respinge contestaţia ca nemotivată. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.210(1), art.214(1) şi 
art.216(1) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
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1. Suspendarea soluţionării contestaţiei formulată de S.C. ____ 
S.R.L. Brăila împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
___/___2011, pentru dobânzi în sumă totală de ___ lei, urmând ca 
procedura de soluţionare să fie reluată la data încetării motivului care a 
determinat suspendarea.  

2. Respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulate de S.C. 
___ S.R.L. Brăila împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ___/___2011, prin care au fost calculate dobânzi în sumă de 
____ lei. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ.  

 

                              DIRECTOR EXECUTIV, 


