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DECIZIA NR.__43____ 
din ________25.02.2013____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
S.C. ........... S.R.L.  

din localitatea Vatra Dornei, 
CIF RO …………,  

jude�ul Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …….. din ………  

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat� de  Administra�ia Finan�elor Publice Vatra Dornei prin adresa nr. 
……………, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr. ……….. din …………, cu privire la contesta�ia formulat� de  S.C. 
........... S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea Vatra Dornei, str. ……….., 
jude�ul Suceava. 

Societatea contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. …….. din ………., emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Vatra Dornei, privind suma de ..........., reprezentând dobânzi de întârziere, 
din care:  
                     - ........... aferente impozitului pe profit; 
                     -  ........... aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane 
cu handicap neîncadrate; 
                     -    ........... aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, societatea solicit� suspendarea execut�rii Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ........... pân� 
la solu�ionarea irevocabil� a dosarului nr. ..........., înregistrat pe rolul Tribunalului 
Bucure�ti (dosar declinat de pe rolul Cur�ii de Apel Bucure�ti – Sec�ia a VIII-a 
Contencios Administrativ �i Fiscal, unde a fost înregistrat sub nr. ...........).  

Totodat�, solicit� suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ........... pân� la solu�ionarea ac�iunii în contencios administrativ formulat� 
în temeiul art. 214 alin. 1 lit. b din Codul de procedur� fiscal�, ce s-a aflat pe rol la 
Curtea de Apel Bucure�ti – Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal, în Dosarul nr. 
..........., dosar ce a fost declinat la Tribunalul Bucure�ti, f�când obiectul dosarului nr. 
............  

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 
209 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.  S.C. ........... S.R.L. prin contesta�ia  formulat� solicit� 

urm�toarele: 
- anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 

obliga�iilor fiscale nr. ........... �i exonerarea de la plata sumei de ..........., reprezentând 
dobânzi de întârziere; 

- suspendarea execut�rii Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ........... pân� la solu�ionarea irevocabil� a 
dosarului nr. ..........., înregistrat pe rolul Tribunalului Bucure�ti (dosar declinat de pe 
rolul Cur�ii de Apel Bucure�ti – Sec�ia a VIII-a Contencios Administrativ �i Fiscal, 
unde a fost înregistrat sub nr. ...........).  

- suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ........... pân� 
la solu�ionarea ac�iunii în contencios administrativ formulat� în temeiul art. 214 alin. 
1 lit. b din Codul de procedur� fiscal�, ce s-a aflat pe rol la Curtea de Apel Bucure�ti 
– Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal, în Dosarul nr. ..........., dosar ce a fost 
declinat la Tribunalul Bucure�ti, f�când obiectul dosarului nr. ............  

Societatea precizeaz� c�, prin Decizia nr. ..........., s-a admis în parte 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere nr. ..........., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............ 

1. Societatea solicit� s� se constate netemeinicia deciziei de impunere 
sub aspectul stabilirii la plat� a impozitului pe profit suplimentar �i a accesoriilor 
acestora, motivând urm�toarele:  

a) cu privire la impozitul pe profit în sum� de ........... stabilit prin 
neacordarea dreptului de deducere a cheltuielilor cu apa mineral� facturat� c�tre 
........... S.R.L., contestatoarea precizeaz� c� organul de control indic� prevederile art. 
14 din Legea minelor nr. 61/1998, adic� o dispozi�ie abrogat� la data de 27.03.2003 
prin Legea nr. 85/2003; 

b) cu privire la cheltuielile cu amortizarea utilajelor achizi�ionate cu 
factura fiscal� nr. ..........., reprezentând 2 ma�ini de aplicare mânere la box-uri, 
societatea apreciaz� c� argumentele aduse de organele de control sunt lipsite de 
temei; 

c) cu privire la cheltuielile cu amortizarea utilajelor achizi�ionate de la 
S.C. ……………………………………………….. ………………….. S.R.L. Buz�u, 
contestatoarea sus�ine c� au fost f�r� temei înl�turate, pe motiv c� prin precedentul 
raport de inspec�ie fiscal� s-a apreciat ca nedeductibil� TVA aferent� acestor facturi, 
organele de inspec�ie ce au întocmit prima decizie de impunere au reluat motiva�ia, 
omi�ând faptul c� s-a suspendat solu�ionarea contesta�iei, fiind în derulare efectuarea 
unor cercet�ri penale; 
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d) cu privire la cheltuielile pentru prest�ri servicii de c�tre S.C. ........... 
Bucure�ti, în mod netemeinic organul fiscal a apreciat c� în cauz� nu sunt îndeplinite 
condi�iile prev�zute de art. 21 alin. 4 din Codul fiscal. De asemenea, sus�ine c� 
activitatea de consultan�� a fost efectiv prestat�, în baza unui contract; 

e) cu privire la cheltuielile efectuate pentru servicii de consultan�� 
juridic� prestate de ..........., în mod netemeinic �i nelegal s-a considerat c� acestea nu 
au fost justificate cu documente. Necesitatea unui astfel de contract poate fi justificat� 
chiar �i prin contesta�ia formulat� împotriva acestei decizii de impunere.  

 
2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar �i 

accesoriile calculate, societatea precizeaz� urm�toarele: 
a) cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în urma 

constat�rii nedeductibilit��ii facturilor emise de S.C. ........... S.R.L., societatea 
apreciaz� c� organul de control a procedat incorect, stabilind c� aceste facturi sunt 
emise în baza unor conven�ii nule de drept, invocând un temei de drept abrogat;  

b) cu privire la TVA stabilit� suplimentar în urma constat�rii 
nedeductibilit��ii facturilor emise de S.C. ........... �i Cabinet Individual A.C. Pop, 
societatea consider� ca neîntemeiat� obliga�ia stabilit� de organul fiscal. 

3. Referitor la v�rs�mintele de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate, societatea sus�ine c� organul fiscal s-a raportat pentru anul 
2007 la un act normativ abrogat, c� sunt rezultatul unor gre�eli de calcul �i c� nici nu 
sunt dovedite cu documente.  

 
4. În ceea ce prive�te suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate 

împotriva deciziei nr. ..........., societatea sus�ine c� a formulat ac�iune ce se afl� pe rol 
în Dosarul nr. ..........., solu�ionarea cauzei depinzând, în tot sau în parte, de existen�a 
sau inexisten�a unui drept, care face obiectul altei judec��i. 

Societatea sus�ine c� depune în sus�inerea cauzei certificatul de gref� 
nr. ..........., cita�ia emis� în dosarul nr. ........... de Sec�ia IX Contencios Administrativ 
�i Fiscal a Tribunalului Bucure�ti. 

 
II.  Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor fiscale nr. ..........., organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice Vatra Dornei au stabilit c�  S.C. ........... S.R.L. datoreaz� 
accesorii în sum� total� de 93.259 lei, iar societatea contest� suma  de ..........., din 
care:  

- ........... aferente impozitului pe profit în sum� de ..........., calculate 
pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012, ce a fost stabilit suplimentar prin Decizia nr. 
...........; 

- ........... aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap în sum� de ..........., stabilite suplimentar prin Decizia nr. 
..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012; 

- ........... aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..........., 
stabilit� suplimentar prin Decizia nr. ..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-
31.12.2012. 
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III.  Din  documentele  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: 

 
1. Referitor la dobânzile de întârziere în sum� de ..........., stabilite 

prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ..........., aferente crean�elor fiscale stabilite prin Decizia de impunere 
nr. ..........., pentru care societatea a formulat contesta�ie �i pentru care Direc�ia 
General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i 
Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, prin Decizia nr. ..........., 
a dat solu�ii de respingere �i suspendare a solu�ion�rii contesta�iei pentru 
crean�ele fiscale ce au generat accesoriile. 

 
În fapt, organele fiscale au stabilit c� S.C. ........... S.R.L. datoreaz� 

major�ri de întârziere în sum� de ..........., aferente crean�elor fiscale stabilite 
suplimentar prin Decizia de impunere nr. ..........., dup� cum urmeaz�: 

- ........... aferente impozitului pe profit în sum� de ..........., calculate 
pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012, ce a fost stabilit suplimentar prin Decizia nr. 
...........; 

- ........... aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap în sum� de ..........., stabilite suplimentar prin Decizia nr. 
..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012; 

- ........... aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..........., 
stabilit� suplimentar prin Decizia nr. ..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-
31.12.2012. 

Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, în 
urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........... S.R.L. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ..........., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�  nr. ..........., prin 
Decizia nr. ..........., a dispus urm�toarele: 
                - respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru suma total� de ..........., 
reprezentând: 
                               - ........... impozit pe profit; 
                               - ........... accesorii aferente impozitului pe profit; 
                               - ……… lei TVA; 
                               - …….. lei accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                               - ………….lei v�rs�minte de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate; 
                               -  ………………. lei major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor 
de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate; 

 
- desfiin�area Deciziei de impunere nr. ..........., emis� în baza Raportului 

de inspec�ie fiscal�  nr. ..........., pentru suma total� de ……….. lei, reprezentând: 
                               - ........... impozit pe profit; 
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                               - ………. lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
                               - …….. lei TVA; 
                               - …….. lei accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� reanalizeze cauza; 

- suspendarea solu�ion�rii cauzei pentru suma de ……….. lei, 
reprezentând: 

               - …….. lei impozit pe profit;  
               - ………. lei accesorii aferente impozitului pe profit. 

Având în vedere solu�iile date de Direc�ia General� de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� prin Decizia nr. ..........., Administra�ia Finan�elor Publice Vatra 
Dornei, prin referatul cu propuneri de solu�ionare nr. …… din 13.02.2013, propune 
urm�toarele: 

„- suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la pronun�area unei solu�ii 
definitive pe latura penal� pentru suma de ………. lei, reprezentând major�ri impozit 
pe profit; 

- suspendarea solu�ion�rii cauzei pentru suma total� de …… lei 
(........... major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ........... major�ri aferente 
v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate �i 
……….. lei major�ri aferente impozitului pe profit), major�ri aferente crean�elor 
fiscale respinse prin Decizia nr. ........... emis� de c�tre Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul MFP, decizie pentru care societatea a 
formulat ac�iune în contencios administrativ, formându-se un nou dosar pe rolul 
Tribunalului Bucure�ti (dosar declinat de pe rolul Cur�ii de Apel Bucure�ti).” 

De asemenea, societatea solicit� suspendarea execut�rii Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ........... pân� 
la solu�ionarea irevocabil� a dosarului nr. ..........., înregistrat pe rolul Tribunalului 
Bucure�ti (dosar declinat de pe rolul Cur�ii de Apel Bucure�ti – Sec�ia a VIII-a 
Contencios Administrativ �i Fiscal, unde a fost înregistrat sub nr. ...........).  

Totodat�, solicit� suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ........... pân� la solu�ionarea ac�iunii în contencios administrativ formulat� 
în temeiul art. 214 alin. 1 lit. b din Codul de procedur� fiscal�, ce s-a aflat pe rol la 
Curtea de Apel Bucure�ti – Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal, în Dosarul nr. 
..........., dosar ce a fost declinat la Tribunalul Bucure�ti, f�când obiectul dosarului nr. 
............  

 
1.1 Referitor la dobânzile de întârziere în sum� de ..........., stabilite 

prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ..........., cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a asupra accesoriilor 
aferente unor crean�e pentru care societatea a introdus ac�iune în instan�� ce s-a 
aflat pe rol la Curtea de Apel Bucure�ti, în Dosarul nr. ..........., competen�� ce a 
fost declinat� la Tribunalul Bucure�ti, f�când obiectul dosarului nr. ..........., 
împotriva Deciziei nr. ..........., prin care Direc�ia General� de Solu�ionare a 
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Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal� a dispus respingerea contesta�iei pentru 
crean�ele fiscale principale, care au generat accesoriile în sum� de ............ 

 
În fapt, dobânzile de întârziere în sum� de ..........., aferente crean�elor 

fiscale stabilite suplimentar prin Decizia de impunere nr. ..........., au fost calculate 
dup� cum urmeaz�: 

- ……… lei aferente impozitului pe profit în sum� de ..........., 
calculate pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012, ce a fost stabilit suplimentar prin 
Decizia nr. ...........; 

- ........... aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap în sum� de ..........., stabilite suplimentar prin Decizia nr. 
..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-31.12.2012; 

- ........... aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..........., 
stabilit� suplimentar prin Decizia nr. ..........., calculate pentru perioada 30.09.2012-
31.12.2012. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia de 

impunere nr. ..........., prin care au fost stabilite crean�ele fiscale principale care au 
generat accesoriile de …………  lei, a fost contestat� de  contribuabil.  

Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, în 
urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........... S.R.L. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ..........., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�  nr. ..........., prin 
Decizia nr. ..........., a dispus respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru 
crean�ele fiscale principale în sum� de …….. lei, care au generat accesoriile în sum� 
de …….  lei, reprezentând:  
                               - ........... impozit pe profit; 
                               - …………….lei TVA; 
                               - ………. lei v�rs�minte de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate. 

 
Prin contesta�ia formulat�, societatea solicit� suspendarea solu�ion�rii 

contesta�iei împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. ........... pân� la solu�ionarea Dosarului nr. ..........., ce s-a aflat 
pe rol la Curtea de Apel Bucure�ti – Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal �i a 
c�rei competen�� a fost declinat� la Tribunalul Bucure�ti. 

Conform Certificatului Cur�ii de Apel Bucure�ti – Sec�ia a VIII-a 
Contencios Administrativ �i Fiscal, privind dosar nr. ..........., din 02 februarie 2010, 
se certific� c� S.C. ........... S.R.L. a chemat în judecat� Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, 
privind anularea punctului 1 al dispozitivului Deciziei nr. ........... �i desfiin�area 
par�ial� a Deciziei de impunere nr. ........... �i admiterea contesta�iei formulat� de 
reclamant� pentru suma total� de ............ 
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În  drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 
face aplicarea art. 214  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, prin 

decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: […] 
                         b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a 
sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. 
                        (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea […].” 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� Decizia nr. 

..........., emis� de Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, 
prin care s-a dispus respingerea contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale, care 
au generat accesoriile în sum� de ..........., a fost atacat� de societate la Curtea de Apel 
Bucure�ti, ce s-a aflat pe rol în Dosarul nr. ..........., a c�rei competen�� a fost declinat� 
la Tribunalul Bucure�ti. 

Rezult� c� pentru accesoriile în sum� de ........... societatea a introdus 
ac�iune în instan��, ce se afl� pe rol la Curtea de Apel Bucure�ti în Dosarul nr. 
..........., solu�ionarea cauzei depinzând, în tot sau în parte, de existen�a sau inexisten�a 
unui drept, care face obiectul altei judec��i. 

 
Deoarece pentru crean�ele fiscale principale care au generat accesoriile 

de ..........., societatea a atacat Decizia nr. ..........., emis� de Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, prin care s-a dispus respingerea 
contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale, care au generat accesoriile în sum� de 
..........., ce se afl� pe rol la Tribunalul Bucure�ti, solu�ionarea cauzei depinzând, în tot 
sau în parte, de existen�a sau inexisten�a unui drept, care face obiectul altei judec��i, 
se va suspenda solu�ionarea cauzei pentru major�rile de întârziere în sum� de 
..........., stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. ..........., reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  
ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
 

Procedura administrativ� va fi reluat� dup� încetarea definitiv� �i 
irevocabil� a motivului care a determinat suspendarea, în conformitate cu prevederile 
art. 214 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, �i pct. 10.1 din O.M.F.P. nr. 2137/25.05.2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, care prevede c�: 

,,10.1. Dac� prin decizie se suspend� solu�ionarea contesta�iei pân� 
la rezolvarea cauzei penale, organul de solu�ionare competent va relua 
procedura administrativ�, în condi�iile art. 213 alin. (1) din Codul de procedur� 
fiscal�, numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a 
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determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale sau 
de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate.[…]” 

 
1.2 Referitor la dobânzile de întârziere în sum� de ..........., stabilite 

prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. ..........., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra accesoriilor aferente unor crean�e pentru 
care societatea a formulat contesta�ie, în condi�iile în care Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, prin Decizia nr. ..........., a dispus 
suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pentru crean�ele fiscale principale, care au 
generat accesoriile în sum� de ..........., pân� la pronun�area unei solu�ii definitive 
pe latura penal�. 

 
În fapt, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia 

de impunere nr. ..........., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�  nr. ..........., prin 
care au fost stabilite crean�ele fiscale care au generat accesoriile de ..........., a fost 
contestat� de  contribuabil. 

 
Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 

Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, în 
urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........... S.R.L. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ..........., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�  nr. ..........., prin 
Decizia nr. ..........., a dispus suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pentru crean�a 
fiscal� principal� în sum� de ………… lei, reprezentând impozit pe profit, care a 
generat accesoriile în sum� de ..........., pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe 
latura penal�. 

 
În  drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 

face aplicarea art. 214  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
 

,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, prin 
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: […] 
                         b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a 
sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. […] 
                        (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea […].” 

Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, 
prin Decizia nr. ..........., a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei pentru suma de 
139.480 lei, reprezentând impozit pe profit. 

Prin Decizia nr. ..........., Direc�ia General� de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� precizeaz� c�: 
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„În baza constat�rilor consemnate în raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
…………, organul de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei finan�elor publice 
pentru contribuabili mijlocii Suceava a întocmit plângerea penal� nr. ……… […] 

Prin Decizia nr. ……….., Direc�ia general� de solu�ionare a 
contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� a suspendat 
solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C. …………….. S.R.L. împotriva deciziei de 
impunere emise în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. …………, pân� la 
pronun�area de c�tre instan�� a unei solu�ii definitive �i irevocabile […]” 

 
Administra�ia Finan�elor Publice Vatra Dornei, prin Referatul cu 

propuneri de solu�ionare nr. …………., precizeaz� c� dobânzile de întârziere aferente 
debitelor pentru care s-a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei sunt de ............ 

Se re�ine c� pentru crean�ele fiscale în sum� de ………… lei, care au 
generat accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. ..........., de ...........,  s-a dispus suspendarea solu�ion�rii 
cauzei, procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea, respectiv pân� la solu�ionarea laturii penale.  

 
Deoarece pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de 139.480 lei, care 

a generat accesoriile de ..........., Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor din 
cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal�, prin Decizia nr. ..........., a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, se va suspenda solu�ionarea 
cauzei �i pentru dobânzile de întârziere în sum� de ..........., stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ...........,  
reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
 

În situa�ia în care dezlegarea pricinii atârn�, în tot sau în parte, de 
existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i, suspendarea 
vizeaz� o chestiune de a c�rei solu�ionare ar putea depinde �i solu�ia ce va fi 
pronun�at� în cauza dedus� judec��ii pe cale administrativ�. 

Îîn cazul în care solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de 
existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i, procedura 
administrativ� va fi reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, 
respectiv dup� solu�ionarea pe fond a contesta�iei depus� împotriva titlului de crean�� 
care individualizeaz� obliga�ia fiscal� principal� de c�tre Direc�ia General� de 
Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, în 
condi�iile legii. 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului  Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, 
motiv pentru care va suspenda solu�ionarea  cauzei pentru dobânzile de întârziere 
de ............ 
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Procedura administrativ� va fi reluat� dup� solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei formulat� pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de 139.480 lei, 
reprezentând impozit pe profit, care a generat accesoriile, de c�tre Direc�ia General� 
de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Ministerului Economiei �i Finan�elor – 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, în conformitate cu prevederile art. 214 
alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i pct. 
10.1 din O.M.F.P. nr. 2137/25.05.2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care prevede c�: 

 
,,10.1. Dac� prin decizie se suspend� solu�ionarea contesta�iei pân� 

la rezolvarea cauzei penale, organul de solu�ionare competent va relua 
procedura administrativ�, în condi�iile art. 213 alin. (1) din Codul de procedur� 
fiscal�, numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a 
determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale sau 
de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate.[…]” 

 
2. Referitor la solicitarea contestatoarei privind suspendarea 

execut�rii sumelor contestate, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ..........., emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Vatra Dornei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu 
solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care cererea de suspendare a 
execut�rii actului administrativ fiscal nu se afl� în competen�a sa material� de 
solu�ionare. 

 
În fapt, prin cererea formulat�, S.C. ........... S.R.L. din localitatea 

Vatra Dornei solicit� suspendarea execut�rii deciziei contestate pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile art. 215 alin. (1) �i alin. (2) din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: 

 
„Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 

suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 

contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. […]” 

 
Potrivit art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: 
„Suspendarea execut�rii actului 
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(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube 
iminente, dup� sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis 
actul sau a autorit��ii ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� 
instan�ei competente s� dispun� suspendarea execut�rii actului administrativ 
unilateral pân� la pronun�area instan�ei de fond. În cazul în care persoana 
v�t�mat� nu introduce ac�iunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea înceteaz� de drept �i f�r� nicio formalitate. 

(2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu 
prec�dere, cu citarea p�r�ilor.” 

 
Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea societ��ii 

contestatoare de suspendare a execut�rii Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ..........., emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Vatra Dornei, intr� sub inciden�a prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, 
neavând competen�a material�, aceasta apar�inând instan�ei judec�tore�ti. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul prevederilor art. 214 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, pct. 10.1 din O.M.F.P. nr. 2137/25.05.2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile 
art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
                                    D E C I D E: 

 
-  Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ........... 

S.R.L. din localitatea Vatra Dornei împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ..........., emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Vatra Dornei, privind  suma  de ..........., reprezentând dobânzi de 
întârziere, din care:  

- ........... aferente impozitului pe profit; 
                     -  ........... aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane 
cu handicap neîncadrate; 
                     -    ........... aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter definitiv a 
motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute în 
prezenta decizie. 

 
- Constatarea necompeten�ei materiale în ceea ce prive�te cererea de 

suspendare a execut�rii Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. ..........., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Vatra 
Dornei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  neputându-se 
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învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, aceasta fiind de competen�a instan�ei 
judec�tore�ti. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 

6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


