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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Judeţului Iaşi

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi
Tel : +0232 213332
Fax :+0232 219899
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro

DECIZIA NR. 670/16.11.2009
privind soluţionarea contestaţiei formulate de
S.C. "X" S.R.L. IAŞI
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi
sub nr. ....................
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de S.C. "X" S.R.L. cu
sediul în Iaşi, str. ........... înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr.
J ............, cod de identificare fiscală RO ..........., prin adresa fără
număr, înregistrată la instituţia noastră sub nr. ............., asupra
contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. C
..............., emisă in baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr.
................, de către Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.
În baza Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 519/2005, organul de soluţionare competent,
cu adresa nr. ............... a transmis contestaţia Activităţii de Inspecţie
Fiscală în vederea constituirii dosarului contestaţiei, a verificării
condiţiilor procedurale şi a întocmirii referatului cu propuneri de
soluţionare.
Cu adresa nr. ........., înregistrată la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. .............., Activitatea de
Inspecţie Fiscală a transmis Biroului Soluţionare Contestaţii dosarul
contestaţiei împreună cu Referatul cu propuneri de soluţionare nr.
..........., semnat de conducătorul organelor care au încheiat actul atacat
prin care se menţionează faptul că împotriva S.C. "X" S.R.L. IAŞI a fost
formulată, de către Garda Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi, sesizarea
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penală nr. ......... care a fost înaintată Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial
Iaşi.
Suma contestată este în valoare totală de S
lei şi
reprezintă:
- S lei – taxa pe valoarea adăugată;
- S lei – majorări de întârziere aferente taxei pe
valoarea adăugată.
Contestaţia este semnată de administratorul societăţii în
persoana doamnei Irinescu Diana Isabela şi poartă amprenta ştampilei
in original.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ
fiscal atacat a fost comunicat petentei sub semnătura de primire şi
ştampilare în data de 27.07.2009, potrivit adresei de înaintare nr.
............., anexată în copie la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost
depusă în data de 26.08.2009, potrivit ştampilei registraturii Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe
asupra contestaţiei.
I. S.C. "X" S.R.L. IAŞI formulează contestaţie împotriva
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală nr. ............, şi a Raportului de inspecţie
fiscală parţială nr. ................ pe care le consideră nelegale şi
netemeinice şi solicită următoarele:
- suspendarea soluţionării contestaţiei până la soluţionarea
contestaţiei înregistrată la Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ..............., formulată împotriva Raportului
de inspecţie fiscală şi a Deciziei de impunere prin care s-a constatat
obligaţia petentei la plata accizelor, ce au reprezentat baza pentru
calculul taxei pe valoarea adăugată;
- anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. C .......... şi a
Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. ..............., emise de
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Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.
Petenta motivează faptul că organele de inspecţie fiscală au
constatat că prin Raportul de inspecţie fiscală nr. .......... întocmit de
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul
Antifraudă Fiscală şi Vamală au fost stabilite în sarcina sa accize
suplimentare în sumă de S lei şi majorări de înârziere aferente în sumă
de S lei, motivat de împrejurarea că S.C. "X" S.R.L. IAŞI a livrat
produse energetice către operatori economici care nu funcţionează la
sediul declarat şi nu pot fi identificaţi, fiind imposibilă verificarea
destinaţiei finale şi a utilizării reale a produselor, ajungându-se la
concluzia că societatea ar fi schimbat destinaţia produselor energetice
importate, introducându-le în circuitul carburanţilor auto.
Având în vedere constatările anterioare, organele de
inspecţie fiscală au calculat taxa pe valoarea adăugată aferentă
accizelor in sumă de S lei, precum şi taxa pe valoarea adăugată in
sumă de S lei înscrisă în factura fiscală IS WCF nr. .......... emisă de
S.C. AVDT CONSULTING S.R.L. Iaşi (în prezent S.C. LERNER GRUP
S.R.L.) reprezentând avans marfă în valoare totalaă de S lei, rezultând
în final o diferenţă de taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei şi
majorări de întârziere aferente în sumă de S lei.
S.C. "X" S.R.L. IAŞI consideră că atât Raportul de inspecţie
fiscală parţială nr. .......... cât şi Decizia de impunere nr. C ............ sunt
nelegale întrucât constată existenţa unei obligaţii de plată a taxei pe
valoarea adăugată aferentă unor accize a căror existenţă şi obligaţie de
plată au fost stabilite în mod nelegal de către reprezentanţii Direcţiei
Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul
Antifraudă Fiscală, respectiv accize în sumă de S lei şi majorări de
întârziere în sumă de S lei.
În cuprinsul contestaţiei motivează ilegalitatea Raportului de
inspecţie fiscală nr. ........ şi a Deciziei de impunere nr. ...............,
întocmite de organele de inspecţie vamală, acte pe care, dat fiind faptul
că au fost contestate, consideră că soluţia care va fi dată în
soluţionarea acestora are o influienţă decisivă asupra actualei
contestaţii, întrucât stabilirea inexistenţei de plată a accizelor va
conduce şi la dispariţia obligaţiei de plată a taxei pe valoarea adăugată,
ca urmare solicită suspendarea soluţionării cauzei pentru taxa pe
valoarea adăugată şi majorările de întârziere până la soluţionarea
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contestaţiei înregistrată la Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni
Vamale Iaşi sub nr. .................
Referitor la taxa pe valoarea adăugată aferentă facturii
fiscale seria IS WCF nr. ..............., emisă către S.C. AVDT
CONSULTING S.R.L. Iaşi (în prezent S.C. LERNER GRUP S.R.L.)
contestatoarea precizează că stabilirea diferenţei de taxă pe valoarea
adăugată este neîntemeiată întrucât factura a fost anulată deoarece
reprezentanţii legali ai S.C. LERNER GROUP S.R.L. au înştiinţat că nu
mai intenţionează să procedeze la achiziţionarea produselor livrate de
S.C. "X" S.R.L. IAŞI şi implicit nici plata acestora.
Pentru motivele invocate, petenta solicită să se dispună
iniţial suspendarea soluţionării prezentei contestaţii până la soluţionarea
contestaţiei anterioare formulată împotriva Deciziei de impunere nr.
............. şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. ..........., urmând ca
ulterior, prin reluarea soluţionării contestaţiei să se dispună admiterea
contestaţiei şi anularea în totalitate a Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.
.......... şi a Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. C .................,
emise de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.
II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi - Activitatea de Inspecţie
Fiscală au efectuat inspecţia fiscală parţială la S.C. "X" S.R.L. IAŞI
urmare adresei nr. ............, emisă de Direcţia Regională pentru Accize
şi Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală, prin
care s-a comunicat faptul ca s-a efectuat verificarea cu privire la accize,
în vederea cuprinderii societăţii în programul de inspecţie fiscală pentru
determinarea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată pe care le
generează diferenţele de accize stabilite la societatea în cauză.
În urma verificării, organele de inspectie fiscală au încheiat
Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. ..........., în baza căruia au emis
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală nr. ............., prin care au constatat
următoarele:
Perioada supusă inspecţiei fiscale parţiale: 01.01.2007 –
31.05.2009 cu privire la taxa pe valoarea adăugată.
La Capitolul III – Constatări ale inspecţiei fiscale - din
Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. ................, organele de
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inspecţie fiscală au consemnat faptul că prin Raportul de inspecţie
fiscală nr. ............, întocmit de Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală, înaintat
către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi cu adresa
nr. ......., au fost stabilite accize suplimentare în sumă de S lei şi
majorări de întârziere aferente acestora în sumă de S lei, în baza
prevederilor art. 174 alin. (4), alin. (5) şi alin. (6), ale art. 192 alin. (6) şi
alin. (8) şi ale art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, întrucât societatea a livrat
produse energetice către operatori economici care nu funcţionează la
sediul social declarat şi nu pot fi identificaţi, făcând imposibilă
verificarea destinaţiei finale şi utilizării reale a acestor produse şi s-a
ajuns la concluzia că societatea a schimbat destinaţia produselor
energetice importate, introducându-le în circuitul carburanţilor auto.
În conformitate cu prevederile art. 137 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru accizele calculate de Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Iaşi, organele de inspecţie fiscală au procedat la
stabilirea taxei pe valoarea adăugată aferentă accizelor astfel:
- septembrie 2007 – valoare acciză calculată S lei, cu taxa
pe valoarea adăugată aferentă în sumă de S lei;
- octombrie 2007 – valoare acciză calculată S lei, cu taxa pe
valoarea adăugată aferentă în sumă de S lei.
Din verificările efectuate, organele de inspecţie fiscală au
mai constatat faptul că societatea a emis către S.C. „AVDT
CONSULTING” S.R.L. Iaşi (în prezent S.C. LERNER GRUP S.R.L.)
factura fiscală seria IS WCF nr. .......... reprezentând avans
contravaloare marfă în valoare totală de S lei, din care taxa pe valoarea
adăugată în sumă de S lei, fără a fi înregistrată în evidenţa contabilă şi
fiscală.
Pentru diferenţele de taxă pe valoarea adăugată în sumă
totală de S lei, organele de inspecţie fiscală au calculat majorări de
întârziere prin anexa nr. 1 la Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. C
............ în sumă de S lei, majorări calculate până la data de
17.06.2009, data deschiderii procedurii insolvenţei, conform
prevederilor art. 122^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, declararea stării de insolvabilitate a S.C. "X" S.R.L. IAŞI
fiind constatată de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi
prin Procesul verbal nr. .................., anexat în copie la dosarul cauzei.
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III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie
fiscală, motivele prezentate de societate, documentele existente la
dosarul cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare,
se reţin următoarele:
1. Referitor la solicitarea petentei de suspendare a
soluţionării contestaţiei până la soluţionarea contestaţiei
anterioare, înregistrată la Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ....................., formulată împotriva
deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală prin care
au fost stabilite ca obligaţii de plată accizele ce au reprezentat
baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată.
În vederea stabilirii dacă sunt întrunite condiţiile pentru
aprobarea suspendării la cerere a soluţionării contestaţiei, organul de
soluţionare competent, cu adresa nr. ............., a solicitat Direcţiei
Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi să transmită Decizia
de soluţionare a contestaţiei formulate de S.C. "X" S.R.L. IAŞI,
înregistrată la instituţia vamală sub nr. ....................
Cu adresa nr. ............, înregistrată la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. .........., Direcţia Regională
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, a transmis Decizia nr. ............,
emisă de Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care a fost soluţionată
contestaţia formulată de S.C. "X" S.R.L. IAŞI, înregistrată la Direcţia
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ............,
împotriva Deciziei de impunere nr. ............., privind suma totală de S
lei, reprezentând accize şi majorări de întârziere aferente.
În situaţia dată, organul de soluţionare competent constată
că nu mai sunt aplicabile prevederile art. 214 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care arată că: „Organul de
soluţionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dacă
sunt motive întemeiate...”, întrucât a fost emisă decizia prin care a
fost soluţionată contestaţia petentei înregistrată la Direcţia Regională
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ........, soluţia dată fiind:
„Suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de S.C. "X" SRL din
Iaşi împotriva deciziei de impunere nr.............., întocmită de Direcţia
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, privind suma de S
lei, reprezentând:
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- S lei – accize pentru benzina cu plumb;
-S lei – majorări de întârziere aferente, procedura
administrativă urmând a fi reluată la încetarea cu caracter definitiv a
motivului care a determinat suspendarea, în condiţiile legii, conform
celor reţinute în prezenta decizie.”
2. Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de S
lei şi majorările de întârziere aferente în sumă de S lei, cauza
supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii se poate investi cu
soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în care constatările din
Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. .......... în baza căruia a fost
emisă Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală nr. ........., contestată, au fost
transmise cu adresa nr. ............, în completare la sesizarea penală nr.
................... formulată de Garda Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi,
organelor de cercetare penală, respectiv Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial
Iaşi.
În fapt, la S.C. "X" S.R.L. IAŞI s-a efectuat o inspecţie
fiscală parţială pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată pe care
o generează diferenţele de accize stabilite de organele de inspecţie
fiscală din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Iaşi – Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală, prin Raportul de
inspecţie fiscală nr. ............... în baza căruia s-a emis Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale de plată stabilite de inspecţia fiscală
nr. ..................
În urma inspecţiei, prin Raportul de inspecţie fiscală parţială
nr. ............, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.
.........., organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi – Activitatea de Inspecţie Fiscală, au
procedat în conformitate cu prevederile art. 137 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la calculul
taxei pe valoarea adăugată aferentă accizelor calculate suplimentar de
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul
Antifraudă Fiscală şi Vamală, astfel:
- septembrie 2007 – pentru acciza în sumă de S lei, o taxă
pe valoarea adăugată aferentă în sumă de S lei;
- octombrie 2007 pentru acciza in sumă de S lei, o taxă pe
valoarea adăugată aferentă în sumă de S lei.
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Din verificările efectuate, s-a mai constatat faptul ca în luna
ianuarie 2007, S.C. "X" S.R.L. IAŞI a emis către S.C. „AVDT
CONSULTING” S.R.L. Iaşi (în prezent S.C. LERNER GRUP S.R.L.,)
factura fiscală seria IS WCF nr. ................. reprezentând avans marfă,
în valoare totală de S lei din care taxa pe valoarea adăugată în sumă
de S lei, factura în cauză nefiind înregistrată în evidenţa contabilă şi
fiscală.
Diferenţa de taxă pe valoarea adăugată stabilită în urma
inspecţiei fiscale parţiale este în sumă totală de S lei, pentru care au
fost calculate majorări de întârziere în sumă de S lei, majorări calculate
până la data de 17.06.2009, dată la care, potrivit Procesului verbal
înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi sub nr.
.................. a fost constatată starea de insolvabilitate a debitorului S.C.
"X" S.R.L. IAŞI, în baza prevederilor art. 176 din
Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Cu adresa nr. ..........., Activitatea de Inspecţie Fiscală din
cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi a înaintat
Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Iaşi, un exemplar din Raportul de
inspecţie fiscală parţială nr. ........... şi din Decizia de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.
............... încheiate la S.C. "X" S.R.L. IAŞI, în vederea comunicării
sumelor suplimentare către organele de cercetare penală.
De reţinut este faptul că prin adresa nr. ................., Garda
Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi, a înaintat către Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Iaşi Sesizare penală în conformitate cu prevederile art.
108 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru a se stabili dacă faptele reţinute întrunesc elementele
constitutive ale unei infracţiuni
La solicitarea organului de soluţionare competent făcută cu
adresa nr. ........., Garda Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi a transmis
în copie adresa nr. ..............., înaintată către Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial
Iaşi, prin care se precizează:
„În completare la sesizarea penală nr. ............... formulată
de insituţia noastră la S.C. "X" S.R.L., ........ C.U.I. – ........, cu sediul
social în loc. Iaşi, str. ............... , vă transmitem alaturat raportul de
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inspecţie fiscală nr. ..........., înregistrat la Garda Financiară Iaşi sub nr.
................................”.
În drept, art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precizează:
„Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei
pe cale administrativă
(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda,
prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când:
a) organul care a efectuat activitatea de control a
sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii
unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare
asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură
administrativă”.
Astfel, între stabilirea obligaţiilor fiscale constatate în
Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. ........... care a stat la baza
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală nr. ............., contestată de S.C. "X" S.R.L.
IAŞI şi stabilirea caracterului infracţional al faptelor săvârşite există o
strânsă interdependenţă de care depinde soluţionarea cauzei pe cale
administrativă.
Această interdependenţă constă în faptul ca în urma
încheierii Notei de constatare seria IS nr. 0101943 înregistrată sub nr.
.......... de către comisarii din cadrul Gărzii Financiare – Secţia
Judeţeană Iaşi, prin adresa nr. ......................, aceasta instituţie a
înaintat sesizare penală către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Iaşi, în
conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru a se stabili dacă faptele
reţinute întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, respectiv
dacă operaţiunile desfăşurate de S.C. "X" S.R.L. IAŞI sunt reale având
în vedere faptul că s-a constatat ca beneficiarii societăţii contestatoare
nu au putut fi identificaţi, astfel încât datele referitoare la cantităţile de
uleiuri minerale şi valorile înscrise în facturile emise au la bază
operaţiuni fictive, ceea ce a condus la concluzia că societatea a
schimbat destinaţia produselor energetice importate, introducându-le în
circuitul carburanţilor auto.
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În cuprinsul sesizării penale se precizează faptul că Garda
Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi, cu adresa nr. .........., a transmis
Nota de constatare nr. ............ înregistrată sub nr. .......... încheiată la
S.C. "X" S.R.L. IAŞI împreună cu anexele sale, la Direcţia Regională
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, în vederea stabilirii obligaţiilor
fiscale în întregime datorate. Urmare inspecţiei fiscale parţiale efectuate
la S.C. "X" S.R.L. IAŞI, organele vamale au încheiat Raportul de
inspecţie fiscală nr. ........ în baza căruia au emis Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia
fiscală nr. ........ prin care au stabilit diferenţe de accize pentru benzina
cu plumb în sumă de S lei şi majorări de întârziere aferente în sumă de
S lei. Împotriva Deciziei de impunere nr. ............., S.C. "X" S.R.L. IAŞI
a formulat contestaţia înregistrată la Direcţia Regională pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ..........., contestaţie înaintată Direcţiei
Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, ca organ competent de soluţionare care a emis
Decizia nr. ................... prin care a dispus suspendarea soluţionării
contestaţiei formulate de S.C. "X" S.R.L. IAŞI împotriva deciziei de
impunere nr. ................, procedura administrativă urmând a fi reluată la
încetarea cu caracter definitiv a motivului care a determinat
suspendarea.
Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi prin Raportul de inspecţie fiscală
parţială nr. ........... în baza căruia s-a emis Decizia de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.
.............., contestate de S.C. "X" S.R.L. IAŞI, au procedat la stabilirea
taxei pe valoarea adăugată aferentă diferenţei de accize constatate de
organele vamale, precum şi a taxei pe valoarea adăugată aferentă
facturii de avans neînregistrată în contabilitate, precum şi majorări de
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
Întrucât Garda Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi cu adresa
nr. .........., a transmis în completare la Sesizarea penală nr. ........ şi
Raportul de inspecţie fiscală parţială nr. ............. încheiat la S.C. "X"
S.R.L. IAŞI Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Iaşi, organul de soluţionare
competent, cu adresa nr. ................... a solicitat Gărzii Financiare –
Secţia judeţului Iaşi să ne transmită care este stadiul cercetărilor
efectuate şi eventual soluţia pronunţată în cauză.
Prin adresa nr. ...................., înregistrată la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ............., Garda
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Financiară – Secţia Judeţeană Iaşi ne comunică faptul că nu ştie care
este stadiul cercetărilor efectuate şi nici soluţia pronunţată în cauză,
întrucât nu s-au concretizat demersurile efectuate pe lîngă autoritatea
competentă să instrumenteze dosarul penal.
Ca urmare, se constată faptul că organele administrative nu
se pot pronunţa pe fondul cauzei înainte de a se finaliza soluţionarea
laturii penale, ţinând cont de principiul de drept „penalul ţine în loc
civilul”.
Având In vedere cele precizate mai sus, se reţine că până
la pronunţarea unei soluţii defintive pe latura penală, se va suspenda
soluţionarea contestaţiei pentru suma totală de S lei, reprezentând:
- S lei – taxa pe valoarea adăugată;
- S lei – majorări de întârziere aferente taxei pe
valoarea adăugată,
procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu
prevederile art. 214 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:
„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.”
Pentru considerentele invederate şi în temeiul art. 214 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2982/2009, Directorul
coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi,
DECIDE :
Art.1 Suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de
S.C. "X" S.R.L. IAŞI împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. .........,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. C ............,
pentru suma de S lei reprezentând:
- S lei – taxa pe valoarea adăugată;
- S lei – majorări de întârziere aferente taxei pe
valoarea adăugată,
procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea cu caracter
definitiv a motivului care a determinat suspendarea în condiţiile legii,
conform celor reţinute în prezenta decizie.
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Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica
prezenta decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din
cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi
dusă la îndeplinire.
În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca
urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor
administrative de atac.
Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la
comunicare, la Tribunalul Iaşi.
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