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D E C I Z I E nr. 192/59/12.02.2015   

privind contesta ia formulat de S.C. XXX S.R.L. înregistrat la 

 
D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. xxx/xxx    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice ... cu adresa nr. 
xxx/03.12.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. xxx/09.12.2014 asupra contesta iei formulate de

  

SC XXX SRL 
cu sediul în Xxx  

CUI: XXX 

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice ... sub nr. 
xxx/24.11.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. xxx/09.12.2014; în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 209 alin. (1) 
din Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara fiind competent în solu ionarea contesta iei.

  

Petenta S.C. XXX S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei 
referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014, Dosar fiscal nr. 
xxx, emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice .... 

Suma total contestat este în cuantum de xxx lei reprezentând accesorii 
calculate de la data de 01.11.2002 - dat la care Procesul verbal din 17.05.2002 
încheiat de Garda Financiar ... a fost suspendat la executare prin Încheierea nr. 
xxx din 01.11.2002, pân la solu ionarea dosarului nr. xxx/2002 al Cur ii de Apel 
Timi oara, r mas definitiv prin Decizia Cur ii Supreme de Justi ie 

 

Sec ia 
Contencios Administrativ nr. xxx din 15.10.2003, pân la data de  10.09.2014, 
astfel: 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Impozitului pe profit;

 

-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Impozitului pe profit;

 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat ;

 

-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat .

 

Contesta ia a fost semnat de petent , prin reprezentan ii s i legali xxx, în 
calitate de administratori, i poart amprenta tampilei, a a dup cum prevede art. 
206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , fa de data 
comunic rii deciziei, respectiv 22.10.2014.
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I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la 

obliga ii de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014, Dosar fiscal nr. xxx, emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice ..., invocând în sus inerea contesta iei 
urm toarele motive: 

 
XXX S.R.L. a primit o decizie de calcul accesorii având num rul 

xxx/10.10.2014, prin care au fost stabilite in sarcina sa accesorii in cuantum total 
de xxx lei aferente impozitului pe profit si TVA, conform anexei la decizia 
contestat .

 

Petenta sus ine c aceste obliga ii de plata nu au fost aduse la cuno tin a 
acesteia prin emiterea si comunicarea unor titluri de crean a prin care sa fie 
stabilite obliga iile fiscale de plata imputate XXX S.R.L., lipsa comunic rii 
echivalând cu imposibilitatea sa de a formula ap r rile de fond prin intermediul 
c ii administrative de atac a contesta iei, reglementata de art. 205 alin. 1 din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modific rile si 
complet rile ulterioare.

 

In situa ia in care titlul de crean a este reprezentat de procesul-verbal 
încheiat in data de 17.05.2002 de c tre Garda Financiara ..., accesoriile contestate 
fiind calculate asupra obliga iilor fiscale stabilite prin procesul-verbal amintit si 
neachitate pana la data emiterii deciziei de calcul accesorii contestate, petenta 
precizeaz urm toarele:

 

Accesoriile au fost calculate de la data de 01.11.2002, data ob inerii  de c tre 
XXX S.R.L. a suspend rii execut rii Procesului verbal din 17.05.2002 al G rzii 
Financiare ... prin Încheierea nr. xxx/01.11.2002, pronun ata in dosarul nr. 
xxx/2002 de c tre Curtea de Apel Timi oara - Sec ia comerciala si contencios 
administrativ, definitiv conform Deciziei nr. xxx/15.10.2003, pronun ata in 
dosarul nr. xxx/2002 al Cur ii Supreme de Justi ie - Sec ia de contencios 
administrativ, astfel:  

- pentru suma de ... lei reprezentând impozit pe profit, accesoriile au fost 
calculate pe perioada 01.11.2012-10.09.2014; 

- pentru suma de ... lei reprezentând impozit pe profit, accesoriile au fost 
calculate pe perioada 13.03.2013-19.03.2014; 

- pentru suma de ... lei reprezentând TVA, accesoriile au fost calculate pe 
perioada 01.11.2012-10.09.2014; 

- pentru suma de ... lei reprezentând TVA, accesoriile au fost calculate pe 
perioada 13.03.2013-19.03.2014.  

Prin Procesul-verbal de control din data de 17.05.2002, organele de control 
din cadrul G RZII FINANCIARE ... au stabilit in sarcina XXX S.R.L. obliga ii 
fiscale in suma totala de ... lei (... ROL), reprezentând: 

- ... lei (... ROL) - impozit pe profit; 
- ... lei (... ROL) - major ri de intarziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei (... ROL) - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei (... ROL) - TVA; 
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- ... lei (... ROL) - major ri de intarziere aferente TVA;

 
- ... lei (... ROL) - penalitati de intarziere aferente TVA. 
Perioda verificata prin Procesul-verbal de control din data de 17.05.2002 

fiind 01.01.2001 -31.01.2002. 
XXX S.R.L. a formulat ac iune in contencios administrativ, inregistrata la 

Curtea de Apel Timi oara sub nr. .../2002 (in prezent avand nr. .../59/2002), prin 
care a solicitat inclusiv anularea Procesului-verbal de control din data de 
17.05.2002. Judecarea dosarului nr. .../59/2002 fiind in prezent suspendata, astfel 
cum rezulta din încheierea din edin a publica din 22.06.2009, emisa de Curtea de 
Apel Timi oara - Sec ia de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 
.../59/2002. 

XXX S.R.L. s-a adresat instan ei de contencios administrativ cu o cerere de 
suspendare a execut rii Procesului-verbal de control din data de 17.05.2002, in 
temeiul art. 9 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ (in vigoare la 
momentul respectiv). 

Prin Încheierea nr. xxx/01.11.2002, emisa in dosarul nr. xxx/2002. Curtea de 
Apel Timi oara - Sec ia comerciala si contencios administrativ a admis cererea 
XXX S.R.L. si a suspendat executarea Procesului-verbal din 17.05.2002 privind 
obligarea XXX S.R.L. la plata sumei de ... lei (... ROL), pana la solu ionarea 
dosarului nr. xxx/2002 (nr. .../59/2002) al Cur ii de Apel Timi oara, Încheierea nr. 
xxx/01.11.2002 fiind men inut de Curtea Suprema de Justi ie - Sec ia de 
contencios administrativ prin Decizia nr. xxx/15.10.2003, pronun ata in dosarul nr. 
xxx/2002. 

De asemenea, petenta precizeaz c a formulat contesta ie în calea 
administrativa de atac impotriva Procesului-verbal de control din data de 
17.05.2002, inregistrata la GARDA FINANCIARA ... sub nr. 1677/2002, prin 
Decizia nr. .../21.06.2002, Ministerul Finan elor Publice - Direc ia Generala de 
Solu ionare a Contesta iilor suspendând solu ionarea contesta iei formulate de 
XXX S.R.L., pe motivul ca sumele contestate fac obiectul sesiz rii organelor de 
cercetare si urm rire penala, dosarul cauzei fiind transmis G rzii Financiare ..., 
urmând ca dup încetarea motivului care a determinat suspendarea, Garda 
Financiara ... sa remit dosarul cauzei Ministerului Finan elor Publice - Direc ia 
Generala de Solu ionare a Contesta iilor, in vederea relu rii procedurii 
administrative de solu ionare a contesta iei.

 

Totodat , Garda Financiara ... a sesizat Parchetul de pe lâng Curtea de Apel 
Timi oara cu privire la aspectele constatate prin Procesul-verbal de control din 
data de 17.05.2002, constituindu-se ulterior pe rolul instan elor de judecata dosarul 
penal nr. .../2004. 

Prin Sentin a penala nr. .../26.11.2007, pronun ata de Judec toria ... in 
dosarul nr. .../2004, r mas definitiva prin Decizia penala nr. .../R/27.03.2009, 
pronun ata de Curtea de Apel Timi oara - Sec ia penala in dosarul nr. .../2004, s-au 
judecat si preten iile formulate prin ac iunea civila ini iata de Statul Roman prin 
Direc ia Generala a Finan elor Publice ..., in reprezentarea ANAF Bucure ti, 
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respectiv s-a admis par ial ac iunea civila, XXX S.R.L. fiind obligata la plata 
sumei de ... lei (... ROL), reprezentând impozit pe profit în sum de ... lei si TVA 
în sum de ... lei. 

ANAF a emis titlul executoriu nr. .../10.02.2014 si soma ia nr. 
.../10.02.2014, iar XXX S.R.L. a achitat aceasta suma in termen legal, respectiv ... 
lei pentru impozitul pe profit prin OP nr. .../19.03.2014 si ... lei pentru TVA prin 
OP nr. .../19.03.2014. 

Prin Decizia nr. .../15.07.2014 A.N.A.F. Direc ia General de Solu ionare a 
Contesta iilor a constatat autoritatea de lucru judecat si r mânerea ca f r obiect a 
contesta iei împotriva Procesului-verbal din 17.05.2002 pentru suma de ... lei si a 
respins contesta ia pentru diferen a de ... lei, urmând a fi repus pe rol dosarul nr. 
.../2002 (nr. .../59/2002) al Cur ii de Apel Timi oara, in vederea solu ion rii si a 
cap tului de cerere având ca obiect anularea Procesului-verbal din 2002. 

Petenta consider ca prin Decizia nr. xxx/10.10.2014, Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice ... a calculat eronat si f r temei legal obliga ii 
fiscale accesorii in suma totala de xxx lei, având in vedere faptul ca executarea 
titlului de crean (Procesul-verbal de control din data de 17.05.2002) prin care au 
fost stabilite obliga ii fiscale principale este suspendat i in prezent, conform 
Încheierii nr. xxx/01.11.2002, emisa in dosarul nr. xxx/2002 de Curtea de Apel 
Timi oara - Sec ia comerciala si contencios administrativ, încheiere men inut de 
Curtea Suprema de Justi ie - Sec ia de contencios administrativ prin Decizia nr. 
xxx/15.10.2003, pronun ata in dosarul nr. xxx/2002, pana la solu ionarea dosarului 
nr. xxx/2002 (nr. .../59/2002) al Cur ii de

 

Apel Timi oara - Sec ia contencios 
administrativ si fiscal. 

Din interpretarea prevederilor legale ale art. 215 alin. 3 din Codul de 
procedura fiscala, a art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 
(valabila in anul 2002) si art. 14 alin. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în opinia petentei rezult c unul din efectele suspend rii execut rii 
titlului de crean a const în faptul c autoritatea fiscala nu este în drept sa emit 
nici un act subsecvent, i implicit, nici decizii de impunere de plat obliga ii fiscale 
accesorii, având in vedere c îns i executarea titlului de crean prin care au fost 
stabilite debitele principale este suspendata; în condi iile in care la data emiterii 
Deciziei nr. xxx/10.10.2014, executarea Procesului-verbal de control din data de 
17.05.2002 era suspendata in baza încheierii nr. xxx/01.11.2002, emisa de c tre 
Curtea de Apel Timi oara - Sec ia contencios administrativ in dosarul nr. 
xxx/CA/2002, emiterea de decizii de calcul accesorii având ca baza de calcul 
debitele principale suspendate la executare este eronata si lipsita de temei legal, in 
condi iile in care acestea nu pot fi executate pe perioada cat d inuie efectul 
suspend rii execut rii titlului de crean prin care au fost stabilite debitele 
principale. 

Având in vedere motivele de fapt si de drept invocate de petent , aceasta 
solicit admiterea contesta iei si dispunerea anul rii totale a Deciziei nr. 
xxx/10.10.2014 referitoare la obliga iile de plata accesorii, pentru suma de xxx lei. 
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II. Prin Decizia referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014, 

Dosar fiscal nr. xxx, organele fiscale din cadrul  Administra iei Jude ene a 
Finan elor Publice ..., în considerarea prevederilor art. 88 lit. c) i art. 119 din OG 
nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , au stabilit în sarcina

 

petentei suma totala de xxx lei, reprezentând accesorii calculate de la data de 
01.11.2002 

 

dat la care executarea Procesului verbal din 17.05.2002 încheiat de 
Garda Financiar ... a fost suspendat prin Încheierea nr. xxx din 01.11.2002, pân 
la solu ionarea dosarului nr. xxx/2002 al Cur ii de Apel Timi oara, r mas 
definitiv prin Decizia Cur ii Supreme de Justi ie 

 

Sec ia Contencios 
Administrativ nr. xxx din 15.10.2003, pân la data de  10.09.2014, astfel: 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Impozitului pe profit;

 

-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Impozitului pe profit;

 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat ;

 

-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat .

  

III. SC XXX SRL cu sediul în Xxx, este înregistrat la O.N.R.C. ... sub nr. 
.../1992, are cod unic de înregistrare ....   

IV. Având în vedere actele i documentele depuse în sus inerea cauzei, 
motivele invocate de p r i i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, 
reprezentan ii autorit ii fiscale

 

au stabilit în sarcina S.C. XXX S.R.L. suma total 
de xxx lei, reprezentând accesorii calculate de la data de 01.11.2002 - dat  la care 
executarea Procesului verbal din 17.05.2002 încheiat de Garda Financiar ... a fost 
suspendat prin Încheierea nr. xxx din 01.11.2002, pân la solu ionarea dosarului 
nr. xxx/2002 al Cur ii de Apel Timi oara, r mas definitiv prin Decizia Cur ii 
Supreme de Justi ie 

 

Sec ia Contencios Administrativ nr. xxx din 15.10.2003, 
pân la data de  10.09.2014.

 

   
Cauza supus solu ion rii este dac petenta S.C. XXX S.R.L.  datoreaz 

accesorii aferente unui titlu de crean , Procesul verbal din 17.05.2002 al G rzii 
Financiare ..., a c rui executare este suspendat definitiv pân la solu ionarea 
dosarului nr. xxx/2002 aflat pe rolul Cur ii de Apel Timi oara. 

  

În fapt, prin Procesul verbal de control din data de 17.05.2002, organele de 
control din cadrul G rzii Financiare ... a stabilit în sarcina SC XXX SRL obliga ii 
fiscale în sum total de ... lei (... lei vechi), reprezentând: 

- ... lei (... lei vechi) - impozit pe profit; 
- ... lei (... lei vechi) - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;

 

-  ... lei (... lei vechi) - penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit;

 

- ... lei (...lei vechi) - taxa pe valoarea ad ugat ;
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- ... lei (... lei vechi) - major ri de întârziere aferente taxa pe valoarea 

ad ugat ;

 
- ... lei (... lei vechi) - penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad ugat .

 
SC XXX SRL a formulat contesta ie împotriva Procesului verbal de control 

din data de 17.05.2002 încheiat de c tre Garda Financiar ..., a c rei solu ionare a 
fost suspendat de Ministerul Finan elor Publice - Direc ia General de Solu ionare 
a Contesta iilor prin emiterea Deciziei nr. .../21.06.2002, prin care s-a decis 
suspendarea solu ion rii contesta iei pân la pronun area unei solu ii definitive pe 
latura penal , procedura administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea, cauza f când obiectul Dosarului nr. xxx/2002 aflat 
pe rolul Cur ii de Apel Timi oara.

 

Procedura de solu ionare a contesta iei fost reluat de c tre Direc ia General 
de Solu ionare a Contesta iilor, fiind emis Decizia nr. .../15.07.2014, prin care s-a 
decis: constatarea autorit ii de

 

lucru judecat i r mânerea ca fiind f r obiect

 

a 
contesta iei formulate împotriva Procesului verbal din data de 17.05.2002 pentru 
suma de ... lei, reprezentând impozit pe profit în sum de ... lei i taxa pe valoarea 
ad ugat în sum de 51.978 lei, luându-se act de Sentin a penal .../2007 
pronun at de Judec toria ..., prin care au fost men inute definitiv în sarcina 
societ ii aceste obliga ii bugetare, precum i respingerea ca neîntemeiat

 

a 
contesta iei formulate împotriva Procesului verbal din data de 17.05.2002, act 
administrativ fiscal emis de Garda Financiar ..., pentru suma total de ... lei, 
reprezentând: impozit pe profit în sum de ... lei; TVA în sum de ... lei, precum i 
accesorii aferente în sum de ... lei. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv din examinarea 
informa iilor con inute de portalul Ministerului de Justi ie referitor la dosarul nr. 
.../59/2002 al Cur ii de Apel Timi oara, rezult c petenta a formulat ac iune în 
contencios administrativ i fiscal la Curtea de Apel Timi oara în dosarul nr. 
.../59/2002, având ca obiect Decizia nr. .../15.07.2014 emis de Direc ia General 
de Solu ionare a Contesta iilor, cu termen de judecat 24.02.2015. 

Astfel Decizia nr. .../15.07.2014

 

face obiectul unei ac iuni în contencios 
administrativ în dosarul nr. .../59/2002 al Cur ii de Apel Timi oara cu termen de 
judecat la data de 24.02.2015. 

Ulterior emiterii de c tre Direc ia General de Solu ionare a Contesta iilor a 
Deciziei nr. .../15.07.2014, Administra ia Jude ean a Finan elor

 

Publice ... 

 

Serviciul Eviden pe Pl titor Persoane Juridice a procedat la comunicarea c tre 
petent a Deciziei referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014, în 
sum de  xxx lei, astfel: 

- xxx lei - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit  
-    xxx lei - penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit 

 

- xxx lei - major ri de întârziere aferente TVA 

 

-    xxx lei - penalit i de întârziere aferente TVA, 
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accesorii care au fost calculate de la data de 01.11.2002 - dat la care executarea 
Procesului verbal din 17.05.2002 încheiat de Garda Financiar ... a fost suspendat 
prin Încheierea nr. xxx din 01.11.2002, pân la solu ionarea dosarului nr. xxx/2002 
al Cur ii de Apel Timi oara, r mas definitiv prin Decizia Cur ii Supreme de 
Justi ie 

 
Sec ia Contencios Administrativ nr. xxx din 15.10.2003, pân la data de  

10.09.2014.  

În drept, art.215 alin. (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, precizeaz :

            

ART. 215 
     Suspendarea execut rii actului administrativ fiscal

 

( ) 
(3) În cazul suspend rii execut rii actului administrativ fiscal, dispus de 

instan ele de judecat în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate 
pân la încetarea acesteia.

   

Totodat , prevederile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 
29/1990 (valabil în anul 2002) i art. 14 alin. 4 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, precizeaz :

 

Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990   
ART. 9 

    În cazuri bine justificate i pentru a se preveni producerea unei pagube 
iminente, reclamantul poate cere tribunalului sa dispun suspendarea execut rii 
actului administrativ pîn la solu ionarea ac iunii.

 

    Tribunalul va solu iona cererea de suspendare, de urgenta, chiar i f r 
citarea p r ilor, hot rîrea pronun at în acest caz fiind executorie de drept.

  

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004   
ART. 14 

     Suspendarea execut rii actului 
(...) 
(4) Hot rârea prin care se pronun suspendarea este executorie de 

drept.

  

Potrivit normei legale mai sus citate rezult c exist posibilitatea legal a 
suspend rii execut rii unui act administrativ fiscal, consecin a fiind c toate 
efectele acestuia sunt suspendate pân la încetarea de drept a suspend rii execut rii 
dispus de instan ele de control judiciar competente conform Legii nr. 554/2004.

 

Examinând informa iile publice con inute de portalul Ministerului de Justi ie 
în leg tur cu dosarul nr. .../59/2002, rezult c petenta a formulat ac iune în 
contencios administrativ i fiscal la Curtea de Apel Timi oara în dosarul nr. 
.../59/2002, având ca obiect Decizia nr. .../15.07.2014 emis de Direc ia General 
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de Solu ionare a Contesta iilor, procedura judiciar fiind reluat în condi iile legii, 
urm torul termen de judecat fiind stabilit la 24.02.2015.   

Astfel, din examinarea documentelor existente la dosarul cauzei rezult c 
reluarea procedurii de solu ionarea a contesta iei concretizat în emiterea Deciziei 
nr. .../15.07.2014 privind solu ionarea contesta iei S.C. XXX S.R.L. nu reprezint 
solu ionarea dosarului nr. xxx/2002 al Cur ii de Apel Timi oara, a a cum a statuat 
Curtea de Apel Timi oara în cuprinsul Încheierii nr. xxx/01.11.2002 dat

 

în 
Camera de Consiliu în dosar nr. xxx/CA/2002.  

Într-adev r, urmare emiterii de c tre Direc ia General de Solu ionare a 
Contesta iilor a Deciziei nr. .../15.07.2014, a fost repus pe rolul Cur ii de Apel 
Timi oara dosarul nr. .../59/2002, cu termen de judecat la 24.02.2015, îns 
reluarea procedurii de solu ionare a acestei cauze în procedura de contencios 
administrativ fiscal nu determin încetarea efectului de suspendare a execut rii 
Procesului verbal din data de 17.05.2002, dispus de Curtea de Apel Timi oara în 
Dosar nr. xxx/CA/2002, pân la solu ionarea dosarului nr. xxx/2002 al Cur ii de 
Apel Timi oara, definitiv conform Deciziei civile a Cur ii Supreme de Justi ie 

 

Sec ia Contencios Administrativ nr. xxx din 15.10.2003.  

A a cum reiese din Referatul nr. xxx/ad din 02.12.2014 cu propuneri de 
solu ionare a contesta iei emis de Serviciul Eviden pe Pl titor Persoane Juridice 
din cadrul A.J.F.P. ..., existent în original la dosarul cauzei, rezult c ,

 

Serviciul 
Colectare i Executare Silit Persoane Juridice din cadrul A.J.F.P. ... - fiind cel 
care administreaz Subsistemul crean elor suspendate la executare silit (SCSE), 
precum i Subsistemul actelor administrative suspendate (SASE), a f cut o 
confuzie între cele dou subsisteme, motiv pentru care, a

 

fost emis în cursul lunii 
noiembrie 2014 de c tre A.J.F.P. ..., un referat, existent în fotocopie la dosarul 
cauzei, conform c ruia s-a aprobat Transferarea sumei de xxx lei din Decizia 
referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. xxx din 10.10.2014 din Subsistemul 
crean elor suspendate la executare silit (SCSE) în Subsistemul actelor 
administrative suspendate (SASE) . 

Referitor la faptul c organele fiscale au emis  Decizia referitoare la obliga ii 
de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014 în condi iile în care la data emiterii acesteia, 
executarea Procesului-verbal de control din data de 17.05.2002 era suspendata in 
baza Încheierii nr. xxx/01.11.2002, emisa de c tre Curtea de Apel Timi oara - 
Sec ia contencios administrativ in dosarul nr. xxx/CA/2002, emiterea de decizii de 
calcul accesorii având ca baza de calcul obliga ii fiscale principale a c ror 
executare este suspendat , apare ca eronat , in condi iile in care conform 
prevederilor legale acestea nu pot fi executate pe perioada suspend rii execut rii

 

titlului de crean prin care au fost stabilite obliga iile fiscale principale. 
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Pe cale de consecin , în condi iile în care, conform prevederilor art. 32 din  

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare: 

ART. 32 
     Competen a general

           

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea 
crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a 
prevederilor legale în materie fiscal .

 

i având în vedere c : 
- Ordinul nr. 2144/11.07.2008 privind modificarea i completarea Ordinului 
ministrului finan elor nr. 1722/2004 pentru aprobarea Instruc iunilor privind 
organizarea Subsistemului de administrare a crean elor fiscale, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, stabile te c : 

  

Suspendarea execut rii actului administrativ fiscal, are ca efect nu doar 
suspendarea total a actului administrativ ci i încetarea oric rei forme de 
executare

 

(inclusiv a celor de executare silit dac au fost începute), respectiv: 
a) sumele stabilite prin actul administrativ suspendat nu pot fi stinse prin nici 

o modalitate pân la încetarea suspend rii;

 

b) sumele nu vor fi eviden iate în certificatul de atestare fiscal ca fiind sume 
datorate; 

c) sumele nu dau na tere la calcularea de obliga ii fiscale accesorii; dup 
încetarea suspend rii execut rii actului administrativ, obliga iile fiscale 
accesorii aferente crean elor stabilite în actul administrativ suspendat, pot 
fi calculate; 

d) nu poate fi demarat /continuat executarea silit .

 

- accesoriile stabilite în sarcina petentei prin decizia contestat au fost calculate de 
c tre A.J.F.P. ... pentru perioada ulterioar admiterii cererii petentei de suspendare 
a execut rii actului administrativ fiscal reprezentat de Procesul-verbal al G rzii 
Financiare ... din data de 17.05.2002, conform Încheierii nr. xxx/01.11.2002 din 
dosarul nr. xxx/CA/2002, contrar celor dispuse în Ordinul nr. 2144/2008 c nu se 
calculeaz obliga ii fiscale accesorii pe perioada suspend rii execut rii actului 
administrativ fiscal pentru obliga iile fiscale principale stabilite prin acest act. În 
aceast situa ie obliga iile fiscale accesorii se pot calcula pân la data admiterii 
cererii de suspendare a execut rii actului administrativ fiscal prin care s-a 
stabilit obliga ia

 

fiscal principal , iar deciziile referitoare la obliga iile de plat 
accesorii vor fi comunicate debitorului, potrivit legii, Decizia referitoare la 
obliga ii de plat accesorii nr. xxx/10.10.2014, Dosar fiscal nr. xxx, emis de 
Administra ia Jude ean a

 

Finan elor Publice ..., urmeaz a fi desfiin at , în 
conformitate cu prevederile art. 216 alin. (3) "Solu ii asupra contesta iei" din O.G. 
nr. 92/2003, republicat privind Codul de procedur fiscal , potrivit c ruia :

 

"(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ 
atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare .
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A.J.F.P. ... în calitate de organ fiscal de administrare, conform art. 32 Cod 

procedur fiscal , va proceda la analizarea posibilit ii legale de emitere în sarcina 
petentei a unor acte administrativ fiscale prin care se stabilesc în sarcina petentei 
accesorii aferente obliga iilor fiscale cuprinse în Procesul-verbal de control din 
data de 17.05.2002 al G rzii Financiare ..., a c rui executare a fost suspendat 
conform Încheierii nr. xxx din 01.11.2002 din dosar nr. xxx/2002 al Cur ii de Apel 
Timi oara, r mas definitiv prin Decizia Cur ii Supreme de Justi ie 

 

Sec ia 
Contencios Administrativ nr. xxx din 15.10.2003, inând seama c ulterior acestei 
solu ii, pronun ate de instan a de contencios administrativ competent , instan a 
penal competent a pronun at o solu ie penal definitiv , respectiv Decizia penala 
nr....R/27.03.2009 a Cur ii de Apel Timi oara, definitiva, prin care s-a respins 
recursul declarat de Direc ia Generala a Finan elor Publice a jude ului ... împotriva 
Deciziei penale nr..../22.12.2008 a Tribunalului ..., pronun at in dosarul 
nr..../2004, iar dosarul nr. .../59/2002 al Cur ii de Apel Timi oara este în curs de 
solu ionare.

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul

 

prevederilor legale ale art. 32 alin. 
(1), art.215 alin. (3), art. 216 alin. (3), din O.G.  nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedur Fiscal ,

 

prevederile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 
29/1990 (valabil în anul 2002) i art. 14 alin. 4 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, în baza referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- desfiin area Deciziei referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. 
xxx/10.10.2014, Dosar fiscal nr. xxx, emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice ..., pentru suma total de xxx lei, reprezentând: 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Impozitului pe profit; 
-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Impozitului pe profit;

 

- xxx  lei major ri de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat ;

 

-    xxx  lei penalit i de întârziere aferente Taxei pe valoarea ad ugat ,

 

urmând ca organele fiscale s procedeze la încheierea unui nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare. 

- prezenta decizie se comunica la: 
- S.C. XXX S.R.L. 
- A.J.F.P. ...  

Decizia este definitiva în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat

 

potrivit prevederilor legale la Curtea de Apel Timi oara in termen de 6 luni 
de la primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL, 
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