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      DECIZIA NR. 68 

din 2011 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

SC ...... SA Suceava,  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   

sub  nr. ...... din  10.05.2011  
 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava prin adresa nr. …… din 05.05.2011, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub 
nr. ...... din 10.05.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ...... S.A. din 
municipiul Suceava, ......, jude�ul Suceava. 
             
              S.C. ...... SA. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.02.2010, 
privind suma de ......lei, reprezentând: 
           -   ......lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
           - ......lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
           -    ......lei impozit pe profit; 
           -      ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii, se poate 
învesti cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei în condi�iile în care aceasta a 
fost solu�ionat� prin Decizia nr. …… din 19.05.2010, r�mas� definitiv� în 
sistemul c�ilor administrative de atac, în cauz� operând autoritatea de 
lucru judecat. 
 
             I. În fapt, împotriva Deciziei de impunere nr. ...... din 22.02.2010, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ......din 22.02.2010, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 16.02.2010 �i 
înregistrat sub nr. ......din 22.02.2010, S.C. ...... S.A. Suceava a formulat 
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contesta�ie înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ……din 31.03.2010. 
           Contesta�ia a fost solu�ionat� prin Decizia nr. ……/19.05.2010, în sensul 
c� în sarcina S.C. ...... S.A. a fost re�inut debitul în sum� total� de ......lei, 
contesta�ia fiind respins� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 
            Cu toate acestea, societatea mai formuleaz� o contesta�ie înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ...... din  
10.05.2011, împotriva aceluia�i act administrativ fiscal, respectiv Decizia de 
impunere nr. ...... din 22.02.2010. 
 
            II. În drept, sunt incidente prevederile art. 210 alin. 2 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
 
            ,,(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac.” 
 
             Se re�ine c�, potrivit prevederilor legale învederate, asupra solu�iei 
pronun�at� în procedura administrativ� nu se mai poate reveni de c�tre organele 
de solu�ionare a contesta�iilor, aceasta având caracter definitiv �i deci, autoritate 
de lucru judecat în procedura administrativ�.  
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�,              
împotriva Deciziei de impunere nr. ...... din 22.02.2010, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ......din 22.02.2010, care face obiectul 
prezentei contesta�ii, S.C. ...... S.A. Suceava a mai formulat o contesta�ie 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
...... din 31.03.2010,  care a fost solu�ionat� prin Decizia nr. 59/19.05.2010, în 
sensul c� în sarcina S.C. ...... S.A. a fost re�inut debitul în sum� total� de ......lei, 
contesta�ia fiind respins� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 
              
             Astfel, având în vedere c�, în cauz�, contesta�ia are acela�i obiect �i este 
întemeiat� pe aceea�i cauz�, se re�ine c� Decizia nr. …… din 19.05.2010 
pronun�at� anterior are autoritate de lucru judecat în temeiul pct. 11.4 din 
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prevede: 
 
             ,,Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci 
când exist� identitate de obiect, p�r�i �i cauz�. Este lucru judecat atunci când 
exist� a doua contesta�ie care are acela�i obiect, este întemeiat� pe aceea�i 
cauz� �i este între acelea�i p�r�i, f�cut� de ele �i în contra lor în aceea�i 
calitate. Excep�ia puterii lucrului judecat se poate ridica atât de organul de 
solu�ionare a contesta�iei, de p�r�i cât �i de orice persoan� direct interesat�.” 



 
3 

 
             În conformitate cu art. 213 alin. (5)  din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
,,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.” 
 
             �inând cont de aceste prevederi legale care instituie excep�ia autorit��ii 
de lucru judecat �i având în vedere c� asupra contesta�iei formulat� împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.02.2010, privind suma de ......lei, ce formeaz� 
obiectul prezentei contesta�ii, s-a pronun�at deja o decizie, r�mas� definitiv� în 
sistemul c�ilor administrative de atac, Biroul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei formulat� de S.C. ...... S.A. întrucât în cauz� exist� 
autoritate de lucru judecat. 
 
             Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 210 alin. 2, art. 213 alin. (5)  din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 11.4 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                  D E C I D E : 
 

             Respingerea ca inadmisibil� a contesta�iei formulat� de S.C. ...... S.A. 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.02.2010, privind suma de ......lei, 
reprezentând: 
           -  …… lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
           -  ......lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
           -  ......lei impozit pe profit; 
           -    ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin Biroul Solu�ionare 
Contesta�ii, neputându-se învesti cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei, întrucât 
în cauz� exist� autoritate de lucru judecat. 
 
 
            Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


