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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE  
A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
 

DECIZIA NR. __45___ 
din ___03.03.2006_ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic�  
......................  din ………….,  jude�ul Suceava,  înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
 sub nr. ....... din ……….. �i reînregistrat� sub nr......../………….. 

 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a Jude�ului Suceava a fost 
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice Comunale F�lticeni prin adresa nr. 
…../……………, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a 
jude�ului Suceava sub nr. ......./…….., c� poate fi solu�ionat� pe fond 
contesta�ia formulat� de persoana fizic� ...................... din comuna Preute�ti,  
jude�ul Suceava, întrucât motivul care a determinat suspendarea solu�ion�rii a 
încetat, în sensul c� organele de cercetare penal�     s-au pronun�at. 

Persoana fizic� ...................... a formulat contesta�ie împotriva 
procesului verbal nr. ......./………… emis la Administra�ia Finan�elor Publice 
Comunale F�lticeni, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a 
Jude�ului Suceava sub nr. ......./…………. 

Prin Decizia nr……/………… Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice  a jude�ului Suceava a decis suspendarea solu�ion�rii contesta�iei 
formulat� de ......................, pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latur� 
penal�. 

Persoana fizic� ...................... din localitatea ………….. contest� 
m�surile stabilite prin procesul  verbal  nr. ....... din ………….., încheiat de 
organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Comunale 
F�lticeni, privind suma de …………… lei vechi,  reprezentând impozit pe 
venit, sum� care în baza art. 5 din Legea nr.348/2004 privind 
denominarea monedei na�ionale, se converte�te în …….. lei noi. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.179 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ......................  din localitatea ……………, 

prin contesta�ia formulat�, sus�ine c� declara�iile date de cet��eni nu sunt 



 2

reale, iar semn�turile acestora sunt false, fiind luate de c�tre salaria�ii Prim�riei 
în mod inten�ionat. 

 
II. Prin procesul verbal nr. ....... din ……………, organele de 

control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Comunale F�lticeni 
au stabilit c� persoana fizic� ......................  din localitatea Preute�ti nu 
posed� autoriza�ie de func�ionare pentru efectuarea de lucr�ri agricole, dar a 
executat astfel de lucr�ri cu tractorul pentru diver�i cet��eni �i nu a declarat la 
organul fiscal veniturile realizate în sum� de ………. lei, pentru care datoreaz� 
un impozit pe venit de ……..lei. 

Organele de control consider� c�  persoana fizic� ...................... a 
înc�lcat astfel prevederile Legii nr. 87/1994 privind evaziunea fiscal�. 
 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i 
având în vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în 
vigoare pentru perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

este învestit� s� se pronun�e asupra crean�elor bugetare stabilite prin 
procesul verbal contestat, în condi�iile în care impozitele, taxele �i alte 
sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin decizie de 
impunere emis� de organul fiscal competent. 
 

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina  
persoanei fizice ...................... din localitatea Preute�ti prin procesul verbal 
nr......../………………., crean�e bugetare, pe care le contest�, în sum� de ....... 
lei, reprezentând impozit pe venit. 
 

 În drept, art.82 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, existent� la data verific�rii,  
prevede: 
 
    “(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 79 alin. (2) �i art. 83 alin. (4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
   
  Articolul 106 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, 
republicat�, prevede: 
 

“(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, 
în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct de vedere faptic �i 
legal. 
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   (2) Dac�, ca urmare a inspec�iei, se modific� baza de impunere, 
raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în 
care baza de impunere nu se modific�, acest fapt va fi comunicat în scris 
contribuabilului. 

(3) În cazul în care, ca urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale, au fost 
sesizate organele de urm�rire penal�, decizia de impunere privitoare la 
obiectul sesiz�rii penale se poate emite dup� solu�ionarea cu caracter 
definitiv a cauzei penale.” 

 
De asemenea, potrivit articolului 178 din Ordonan�a Guvernului 

nr.92/2003, republicat�, în vigoare la data verific�rii, competen�a în 
solu�ionarea contesta�iilor se refer� la cele „formulate împotriva deciziilor de 
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere[…]”. 

În leg�tur� cu emiterea deciziei de impunere, se re�ine c� art.196(2) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, prevede: 

“(2) Formularele necesare �i instruc�iunile de utilizare a acestora 
privind administrarea crean�elor fiscale se aprob� prin ordin al 
ministrului finan�elor publice” 

Formularul „Decizie de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�” a fost aprobat prin Ordinul 
ministrului Finan�elor publice nr.1109/22.07.2004, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.676/27.07.2004, ordinul fiind în vigoare la data 
încheierii procesului verbal nr......../…………….. 

De asemenea, la anexa nr.2 a Ordinului ministrului finan�elor publice 
nr.1109/22.07.2004, au fost publicate instruc�iunile de completare a 
formularului privind decizia de impunere. 

Se re�ine c� impozitele, taxele �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc prin decizie de impunere, care constituie titlu de 
crean�� �i care este susceptibil� de a fi contestat�. 

Totodat�, organele de inspec�ie nu au competen�a de a stabili obliga�ii 
fiscale suplimentare pe baz� de proces verbal, acesta neavând calitatea de act 
administrativ fiscal �i pe cale de consecin�� nu este susceptibil de a fi contestat. 

În condi�iile în care, dup� cum s-a ar�tat, la data încheierii procesului 
verbal contestat erau în vigoare prevederile Ordinului ministrului finan�elor 
publice nr.1109/22.07.2004 privind aprobarea formularului „Decizie de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�”, 
organele de inspec�ie fiscal� aveau obliga�ia de a emite decizia de impunere, 
aceasta fiind cea care produce efecte fiscale fa�� de contribuabil. 

În raport de dispozi�iile art.106, mai sus citat, organele de inspec�ie 
fiscal� competente au obliga�ia de a emite decizia de impunere-titlu de 
crean�� susceptibil de a fi contestat pe calea administrativ� de atac, dup� 
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rezolvarea definitiv� a cauzei penale, în situa�ia în care decizia de impunere 
prive�te obiectul sesiz�rii penale. 
 Prin procesul verbal nr......../……………………, persoanei fizice 
...................... i s-a stabilit o sum� de plat� de ....... lei reprezentând impozit pe 
venit datorat aferent veniturilor realizate din lucr�ri agricole, sum� care este 
contestat� de persoana fizic�. 
 A�a dup� cum rezult� din referatul cu propuneri de solu�ionare a 
Administra�iei Finan�elor Publice Comunale F�lticeni, nr………/…………, 
existent la dosarul cauzei, în urma cercet�rii cazurilor respective de c�tre 
organul de cercetare penal� s-a emis Decizia de impunere nr…../……….. prin 
care persoanei fizice ...................... i s-a stabilit  un impozit pe venit în sum� de 
……. lei, adic� o sum� mai mic� decât cea prev�zut� în procesul verbal 
nr......../…………... 
 Din documentele existente la dosar nu rezult� c� persoana fizic� 
...................... a depus contesta�ie împotriva Deciziei nr……/…………… 
men�ionat� în referatul nr……/……………., decizie care a�a cum rezult� din 
prevederile men�ionate anterior, este susceptibil� de a fi contestat�. 

Având în vedere �i prevederile art.182 alin(5) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se specific�: 

“(5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se 
constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei”, 
rezult� c� organul de solu�ionare a contesta�iei nu va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei, urmând ca m�surile dispuse prin procesul verbal 
nr......../…………, referitoare la stabilirea crean�elor bugetare contestate, în 
sum� de ....... lei, reprezentând impozit pe venit s� fie anulate. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art.82 alin.(1), art.106, art.178, art.182 alin.(5) �i art.196 alin.(2) 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedur� fiscal�, 
republicat�, art.106.3 din Hot�rârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, Ordinul ministrului finan�elor publice 
nr.1109/22.07.2004 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�” aplicabile 
la data efectu�rii controlului, se: 

 
 

D  E  C  I  D  E  : 
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Anularea m�surii dispuse prin procesul verbal nr. 
......./………………., referitoare la stabilirea crean�ei bugetare contestate, 
în sum� de ....... lei, reprezentând impozit pe venit. 

 
Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  

termen  de  6  luni  de  la  comunicare. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


