
              MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
  AGENłIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE MUREŞ
     

DECIZIA  nr. 156/2006/01.03.2007

Directia Generala a Finantelor Publice Mures a fost sesizata de
către Ministerul Finantelor Publice - DirecŃia Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, prin adresa nr..../26.09.2006, înregistrata sub
nr...../04.10.2006, asupra contestatiei nr..../14.08.2006 a S.C. .... S.R.L. din Tg.
Mureş, formulată împotriva Deciziei nr..../17.07.2006 referitoare la obligatiile
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, emisã de organele de specialitate
ale Direcþiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. În adresa
nr..../.../.../20.10.2006, Biroul Administrarea Contribuabililor Mari din cadrul
D.G.F.P. Mures - Activitatea Metodologie si Administrare a Veniturilor
Statului, precizeaza că, începând cu data de 01.07.2006, S.C. .... S.R.L. din Tg.
Mures este în administrarea D.G.F.P. Mureº.

Contestatia, înregistrata la DirecŃia Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili sub nr..../16.08.2006, a fost depusa în termenul legal
prevazut la art.177 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata.
                    Suma contestata este de ... lei, compusa din:

- ... lei reprezentând dobânzi aferente impozitului pe venitul
realizat de persoanele juridice nerezidente;

- ... lei reprezentând penalitati de întârziere aferente impozitului pe
venitul realizat de persoanele juridice nerezidente .

Constatând ca în speta sunt întrunite conditiile prevazute de
art.175, art.176 si art.179 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003,
republicata, Directia Generala a Finantelor Mures, prin Biroul Solutionare
Contestatii, este legal învestita sa solutioneze cauza.

A) În contestatia înregistrata la Ministerul Finantelor Publice
-DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sub
nr..../16.08.2006, petenta solicita, în subsidiar, si suspendarea soluŃionării
contestatiei pânã la pronuntarea unei solutii definitive si irevocabile în dosarele
nr..../2005 si nr..../2005 aflate pe rolul Tribunalului Mures, având ca obiect
anularea proceselor-verbale de control nr..../13.10.2003, respectiv
nr..../10.06.2004, aceasta invocând urmatoarele:

- la data de 17.07.2006, Directia Generala de Administrare Fiscala
a emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale reprezentând dobânzi si penalitati de întârziere calculate la impozitul pe
venitul realizat de persoanele juridice nerezidente stabilit suplimentar, prin
procesele-verbale nr.../13.10.2003, respectiv nr.../10.06.2004, în cuantum de
....lei, respectiv de ... lei;
 



- perioada de calcul a dobânzilor si penalitatilor de întârziere
aferenta acestor obligatii este cuprinsa între 30.09.2005 - 12.10.2005, astfel
fiind retinute un numar de 12 zile de întârziere; 

- perioada retinuta prin decizie este eronata întrucât plata debitelor
a fost efectuata la data de 11.10.2005, potrivit ordinelor de plata nr.... si nr.....
anexate în copie, zilele de întârziere fiind în numar de 11;

- dobânzile ºi penalitãþile de întârziere sunt calculate la debitele
stabilite suplimentar prin procesele-verbale mai sus mentionate, contestate pe
cale administrativa si, ulterior, în instanta de contencios administrativ, facând
obiectul dosarelor nr..../2005 si nr..../2005, cu termene de judecata la
07.09.2006;

- solutionarea contestatiei depinde în mare parte de solutia care se
va da în cauzele având ca obiect anularea actelor de control nr..../13.10.2003,
respectiv nr..../10.06.2004.

B) Fata de aspectele contestate se retine ca, în temeiul art.86 lit.c)
si art.116 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, pentru plata cu întârziere a impozitului pe venitul realizat
de persoanele juridice nerezidente, Directia Generala de Administrare a
Marilor Contribuabili a stabilit în sarcina S.C. ... S.R.L. din Tg.Mures, prin
Decizia nr..../17.07.2006 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale, accesorii în suma totala de ... lei, calculate pentru perioada
30.09.2005 - 12.10.2005, dupa cum urmeaza: 

- dobânzi în suma totala de ... lei (... lei calculate pentru debitul în
suma de ... lei individualizat prin “Declaratie nr.... din data de 24.10.2003” + ...
lei calculate pentru debitul în suma de ... lei individualizat prin “Declaratie
nr.... din 10.06.2004”); 

- penalitati de întârziere în suma totala de ... lei (... lei calculate
pentru debitul în suma de ... lei individualizat prin “Declaratie nr.... din data de
24.10.2003” + ... lei calculate pentru debitul în suma de ... lei individualizat
prin “Declaratie nr.... din 10.06.2004”).

C) Având în vedere constatarile organului fiscal, motivele invocate de
petenta, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative
invocate în speta, se retin urmatoarele:

În fapt, Directia Generala de Administrare a Marilor
Contribuabili, în temeiul art.86 lit.c) si art.116 din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prin Decizia  
nr..../17.07.2006 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, a stabilit în sarcina S.C. ... S.R.L. din Tg.Mures, pentru perioada
cuprinsa între 30.09.2005 - 12.10.2005, obligatii fiscale accesorii impozitului
pe venitul realizat de persoanele juridice nerezidente, astfel:

- dobânzi în suma totala de ... lei (... lei calculate pentru debitul în
suma de ... lei individualizat prin “Declaratie nr.... din data de 24.10.2003” + ...
lei calculate pentru debitul în suma de ... lei individualizat prin “Declaratie
nr.... din 10.06.2004”); 
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- penalitati de întârziere în suma totala de ... lei (... lei calculate
pentru debitul în suma de ... lei individualizat prin “Declaratie nr.... din data de
24.10.2003” + .. lei calculate pentru debitul în suma de ... lei individualizat prin
“Declaratie nr.... din 10.06.2004”).

Declaratiile mentionate se identificã cu  procesul - verbal de
control nr..../10.06.2004, respectiv cu procesul-verbal de control
nr..../13.10.2003, acesta din urmã fiind înregistrat la organul de inspecþie
fiscalã sub nr.../13.10.2003, numãr preluat în decizia contestatã de organul
emitent al acesteia.

În cuprinsul contestatiei, S.C. ... S.R.L. din Tg.Mures solicita
suspendarea solutionarii contestatiei pâna la pronuntarea unei solutii definitive
si irevocabile în dosarele nr..../2005 si nr...../2005 aflate pe rolul Tribunalului
Mures, invocând faptul ca accesoriile stabilite prin decizia contestata au fost
calculate la debitele în suma totala de ... lei (... lei +... lei) reprezentând impozit
pe venitul realizat de persoanele juridice nerezidente, stabilite de D.G.F.P.
Mures - Directia Controlului Fiscal prin procesele - verbale de control
nr..../13.10.2003 si nr.../10.06.2004, ce fac obiectul dosarelor mai sus
menþionate.

Se retine ca, prin actiunile formulate cu adresele nr..../25.11.2005
si nr..../08.12.2005, înregistrate la Tribunalul Mures în dosarele nr..../2005 si
nr..../2005, aflate pe rolul Tribunalului Mures, S.C. ... S.R.L. se îndreapta
împotriva proceselor-verbale de control nr..../13.10.2003 si nr..../10.06.2004,
întocmite de D.G.F.P. Mures - Directia Controlului Fiscal.

Cu adresele nr..../15.01.2007, respectiv nr..../19.01.2007, Serviciul
Juridic din cadrul D.G.F.P. Mures a comunicat organului competent cu
soluþionarea contestatiei faptul ca cele doua dosare au fost solutionate de
instanta de fond - Tribunalul Mures - prin Sentintele civile nr...., respectiv
nr...., ambele pronuntate la data de 27.12.2006, în sensul admiterii actiunilor
promovate de S.C. ... S.R.L. din Tg.Mures, sentinte care nu au fost înca
comunicate D.G.F.P. Mures si deci nu sunt irevocabile. Totodata, se arata ca
hotarârile irevocabile referitoare la actiunile ce fac obiectul dosarelor în cauzã
vor fi comunicate Biroului Solutionare Contestatii.

În drept, potrivit prevederilor art.184 “Suspendarea procedurii de
solutionare a contestatiei pe cale administrativa” din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, “(1) Organul de
solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea
cauzei atunci când: [...] 

b) soluŃionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenŃa
sau inexistenŃa unui drept care face obiectul unei alte judecaŃi. [...]

(3) Procedura administrativa este reluata la încetarea
motivului care a determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea
termenului stabilit de organul de soluŃionare competent potrivit alin. (2),
indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu”.

Între stabilirea obligatiilor accesorii prin Decizia nr.../17.07.2006
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale
contestate de societate ºi debitele de plata stabilite prin procesele-verbale de
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control nr..../13.10.2003 si nr..../10.06.2004 ce fac obiectul dosarelor cu
nr..../2005 si nr..../2005 aflate pe rolul Tribunalului Mures, exista o strânsa
interdependenta de care depinde solutionarea cauzelor deduse judecatii. Astfel,
prin decizia nr..../17.07.2006, organele fiscale au calculat  pentru perioada
30.09.2005 - 12.10.2005, dobânzi în suma totala de ... lei si penalitati de
întârziere în suma totala de ... lei pentru neplata la termen a impozitului pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente în suma de ... lei noi,
respectiv de .... lei, sume stabilite prin procesele-verbale de control
nr..../13.10.2003, respectiv nr. .../10.06.2004, în legatura cu care, pânã la
emiterea prezentei, nu au fost pronunþate soluþii definitive ºi irevocabile de
instanta judecatoreasca.

 Ca urmare, prioritate de solutionare în speta o au organele
judecatoresti care se vor pronunta asupra legalitatii stabilirii în sarcina petentei
a obligatiei în suma totala de ... lei (.... lei + ... lei) reprezentând impozit pe
veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente .

Având în vedere aspectele prezentate, precum si principiul de
drept potrivit caruia secundarul urmeaza principalul, se retine ca pâna la
pronuntarea unor solutii definitive si irevocabile de catre instanta competenta
privind impozitul pe venitul realizat de persoanele juridice nerezidente în suma
totala de ... lei, D.G.F.P. Mures nu se poate învesti cu solutionarea pe fond a
cauzei, motiv pentru care se va suspenda solutionarea contestatiei în ceea ce
priveste dobânzile aferente impozitului pe veniturile realizate de persoanele
juridice nerezidente în suma totala de ... lei (... lei + ... lei) si penalitatile de
întârziere aferente impozitului pe profit în suma totala de ... lei (... lei + ... lei)
stabilite prin decizia nr..../17.07.2006 în speta referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale.

În functie de solutia pronuntata de instanta judecatoreasca,
procedura administrativa va fi reluata în conditiile legii.

Pentru considerentele aratate mai sus, în raport cu actele
normative enuntate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.179 alin.(1) si art.180
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se

D E C I D E 

    Suspendarea solutionarii contestatiei pentru dobânzile în suma
totala de ... lei si penalitatile de întârziere în suma totala de ... lei aferente
impozitului pe venitul realizat de persoanele juridice nerezidente, stabilite prin
Decizia nr.../17.07.2006 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale, emisã de organele de specialitate ale Direcþiei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili Bucureºti, pâna la încetarea definitiva si
irevocabila a motivului care a determinat suspendarea, procedura
administrativa urmând a fi reluata în conditiile legii, conform celor retinute
prin prezenta decizie.
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Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Mures, în termen de
6 luni de la data comunicarii.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
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