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DECIZIA NR. 101 emis de DGFP Hunedoara în anul 2010
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... a fost
sesizat de Activitatea de Inspec ie Fiscal , prin adresa nr. … / 2010,
asupra contesta iei formulat de SC X SRL, cu sediul în ..., str. ...,
nr...., jude ul ..., înregistrat la ORC sub nr. ... / ... / ..., având C.U.I. ...,
reprezentat de P.P.E., în calitate de administrator, împotriva:
- Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. …/ 2010;
- Deciziei de nemodificare a bazei de impunere nr…. / 2010,
emise de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ...,
Activitatea de Inspec ie Fiscal ,
petenta solicitând i:
- suspendarea actului administrativ pân la solu ionarea pe fond a
contesta iei;
- ridicarea m surilor asiguratorii dispuse privind poprirea asiguratorie
asupra disponibilit ilor b ne ti, dosar de executare nr…. din …2010,
precum i a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri
mobile nr…. din …, i suspendarea acestor m suri pân la
solu ionarea pe fond a contesta iei;
Contesta ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând:
- ... lei - impozit pe profit ;
... lei - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit ;
- ... lei – TVA ;
- ... lei - dobânzi i penalit i TVA ;
- ... lei - impozit nereziden i ;
- ... lei - major ri impozit nereziden i.
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, chiar i fa
de data de ….2010, data emiterii deciziei de impunere nr. … / 2010 i a
deciziei de nemodificare a bazei de impunere nr. … / 2010, contesta ia
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a fost depus în termen, respectiv la data de …2010, a a cum rezult
din tampila aplicat pe contesta ie de registratura Direc iei Generale a
Finan elor Publice ..., fiind înregistrat sub nr. … / 2010, deci în
termenul legal prev zut Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art.
205, art. 206 i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan a Guvernului nr. 92 /
2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului ... este investit s se pronun e asupra
contesta iei.
I. Prin contesta ia formulat , petenta arat urm toarele:
Petenta solicit refacerea controlului fiscal având ca obiect
inspec ia fiscal privind verificarea obliga iilor datorate bugetului
consolidate al statului pe perioada …2007 – ....2009 privind impozit pe
profit, taxa pe valoarea ad ugat , impozit pe dividende, impozit pe
venit salarii, impozit pe venituri în România pe nereziden i, contribu ia
de asigur ri sociale de stat, fondul pentru accidente de munc i boli
profesionale, contribu ia de asigur ri pentru omaj, fond garantare,
fondul asigur rilor sociale de s n tate, contribu ie pentru concedii i
indemniza ii de la persoane fizice i juridice.
Petenta solicit , în baza prevederilor art.184 din codul de
procedur
fiscal , suspendarea actului administrativ pân
la
solu ionarea pe fond a contesta iei.
Petenta, în baza prevederilor art.126, solicit ridicarea m surilor
asiguratorii
dispuse
privind
poprirea
asiguratorie
asupra
disponibilit ilor b ne ti, dosar de executare nr…. din ...2010 precum i
a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile cu
nr…. din ...2010, m surile fiind nefondate i nelegale, în aceste
condi ii impunându-se anularea formelor de executare silit .
În subsidiar în cazul în care nu se dispune anularea m surilor
asiguratorii, petenta solicit suspendarea acestor m suri pân la
solu ionarea pe fond a contesta iei.
Petenta sus ine c decizia de impunere con ine erori de calcul
atât cu privire la dobânzi i penalit i de întârziere pentru neachitarea
la termen a obliga iilor de plat precum i a TVA-ului, nereg sindu-se
în decizia de impunere modul de calcul a acestora pe num rul de zile
i a formulei de calcul prev zute de art.114, 115 i 116 din normele
metodologice ale codului de procedur fiscal .
Petenta arat c decizia de impunere are ca temei de drept
O.G. nr. 92 / 2003 i Legea nr. 571 / 2003, f r a se face referire la
normele Hot rârii de guvern nr. 1050 din 01 iulie 2004, norme care
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reglementeaz sfera de aplicare a codului de procedur fiscal ,
raportat la O.U.G. nr. 92 / 2003.
Petenta consider ca neîndeplinirea pevederilor art.42 duce la
nulitatea actului administrativ fiscal conform prevederilor art.45 sens în
care se impune aplicarea prevederilor art.46 sau aplicarea prevederilor
art.47.1, 47.2 i urm toarele din codul de procedur fiscal .
Fa de cele prezentate petenta consider c în principal se
impune constatarea nulit ii actului administrativ în spe decizilor de
impunere, i în subsidiar refacerea deciziei de impunere i a bazei de
impunere, i a modului de calcul, conform normelor codului de
procedur fiscal i îndreptarea erorilor materiale de calcul i a erorilor
materiale juridic constatate i aplicate.
II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei Generale a
Finan elor Publice a jude ului ... - Activitatea de Inspec ie Fiscal ,
prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … / 2010, au consemnat
urm toarele:
Referitor la impozitului pe profit
La calculul impozitului pe profit în exerci iul financiar al anului
2008 societatea nu a luat în calcul ca i cheltuial nedeductibil fiscal i
nu a calculat impozit pe profit asupra cheltuielilor înregistrate în contul
de exploatare “658” reprezentând major ri i penalit i de întârziere în
sum de … Iei, organele de inspec ie fiscal în baza Legii nr. 571 /
2003, art. 19 i art. 21 alin.4 Iit.B, au stabilit un impozit pe profit
suplimentar pentru perioada verificat de ... lei .
Pentru neachitarea în termen a impozitului pe profit, s-au
calculat major ri de întârziere în sum de ... lei, în conformitate cu
prevederile art.120 din O.G. nr. 92 / 2003 republicat, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Referitor la taxa pe valoarea ad ugat
Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … / 2010 s-a consemnat c :
- în luna … 2007 societatea are înregistrat în eviden a contabil TVA
de recuperat în sum de … lei, iar în fi a sintetic suma declarat de
societate este de … lei. Societatea a declarat TVA de recuperat în plus
cu suma de … lei i nu a corectat declara ia cu suma real , respetiv …
Iei.
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- în luna … 2007 societatea a dedus TVA f r documente justificative
în sum de … lei, ceea ce a condus la mic orarea obliga iei fiscale
privind TVA de plat cu suma de … lei, ca atare în timpul inspec iei
fiscale a fost stabilit obliga ie fiscal privind TVA în sum de … lei.
- în luna luna … 2007 societatea a dedus eronat TVA în sum de … lei
în baza unor facturi cu TVA emise pe teritoriul german (stat membru
UE) de firma Y pentru închiriere utilaje (…, sum pentru care
societatea nu are documente justificative, respectiv factura fiscal
emis de un contribuabil român cu cod de TVA RO emis de statul
roman pentru a putea fi dedus .
- în luna … 2007 societatea a dedus TVA în sum de … lei, f r
documente justificative (lips factur fiscal ), efectuând înregistrarea
contabil :
% = 401 - ... Iei
-371 - ... Iei
4426- ... lei,
organele de inspec ie fiscal au precizat c la nota contabil se
men iona ca i furnizor SC Z ...CUI RO ..., iar la verificarea pe site-ului
MF-ANAF pentru cui RO ... s-a dovedit c acest agent economic nu
este pl titor de TVA.
Pentru Trim.... 2008 societatea are înregistrat în eviden a
contabil TVA de recuperat în sum de ... lei, iar în fi a sintetic suma
declarata de societate este de ... lei. Societatea a declarat TVA de
recuperat în plus cu suma de ... lei i nu a corectat declara ia cu suma
corect a a cum rezult din eviden a fiscal
De asemenea, în luna ... 2008, societatea a efectuat ajustarea
bazei de impunere cu suma de ... lei reprezentand TVA colectat , f r
a avea în sus inere documente justificative credibile.
În concluzie, organele de inspec ie fiscal în baza Legii nr. 571 /
2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, art.133
alin.1, art.146 alin.1 lit.a) c -d, a O.G. nr. 92/2003 art. 84 i a LG 82 /
1991 art.6 alin.1, au stabilit o tax pe valoarea ad ugat stabilit
suplimentar este în sum de ... lei .
Pentru neachitarea în termen s-au calculat major ri de
întârziere în sum de ... lei, în conformitate cu prevederile art.120 din
OG 92 / 2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
Referitor la impozitului pe venit nereziden i
Pe perioada verificat , în baza acordului de închiriere încheiat
între firma german Y i societatea verificat s-a furnizat acesteia un …
pentru care societatea verificat a pl tit în exerci iul financiar al anului
2007 chirie pe care a înregistrat-o pe cheltuieli de exploatare în contul
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“612 - cheltuieli cu redeven ele i chiriile”. Chiria pl tit firmei Yse ridic
la suma de … euro pentru care nu s-a re inut cu re inere la surs
impozit pe venit nereziden i. Pentru veniturile din redeven e realizate
de c tre firma Ynu a fost prezentat în timpul controlului certificatul de
reziden fiscal eliberat de autoritatea competenta din statul s u de
reziden .
Pentru chiria achitat în exerci iul financiar al anului 2007 de
c tre SC SC X SRL la firma Y în sum de … lei, organele de inspec ie
fiscal în baza Legii nr. 571 / 2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, art.115 alin.1 Iit.d, art.116 alin.2 Iit. c(2) i art.
116 alin.5, au stabilit un impozit pe venit nereziden i suplimentar pentru
perioada verificat de ... lei.
Pentru neachitarea în termen a impozitului pe venit nereziden i,
s-au calculat major ri de întârziere în sum de ... lei, în conformitate cu
prevederile art.120 din O.G. nr. 92 / 2003 republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
având în vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor
de inspec ie fiscal , actele normative, în raport cu perioada
supus verific rii, se re in urm toarele:
III.1. Referitor la cap tul de cerere privind suma total de ... lei
stabilit prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … / 2010,
cauza supus solu ion rii este dac Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului ... se poate pronun a pe fond asupra
contesta iei în condi iile în care contesta ia nu este motivat .
În fapt, prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … / 2010 emis
de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... – Activitatea de
Inspec ie Fiscal , s-au stabilit în sarcina contestatoarei obligatii fiscale
suplimentare în sum total de ... lei reprezentând:
- ... lei - TVA
- ... lei - major ri de întârziere aferente TVA
- ... lei - impozit pe profit
- ... lei - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit ;
- ... lei - impozit nereziden i
- ... lei - major ri de întârziere aferente impozit nereziden i
Prin contesta ia formulat , societatea nu arat motivele pentru
care contest Decizia de impunere nr. …/ 2010 privind obliga iile
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fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emis de
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... – Activitatea de
Inspec ie Fiscal .
Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu
arat motivele de fapt i de drept pe care î i întemeiaz contesta ia
referitor la suma total de ... lei, nu contest modul cum a fost stabilit
baza impozabil stabilit suplimentar, ci doar c decizia de impunere
con ine erori de calcul, atât cu privire la dobânzi i penalit i de
întârziere pentru neachitarea la termen a obliga iilor de plat , precum i
a TVA-ului, nereg sindu-se în decizia de impunere modul de calcul a
acestora pe num rul de zile i a formulei de calcul, f r a prezenta în
sus inere documente justificative.
Fa de cele invocate de petenta, preciz m c în anexele care
înso esc raportul de inspec ie fiscal , modul de calcul este prezentat
analitic pentru “nr. de zile” i “procent de major ri”, acestea fiind
generate cu ajutorul unei aplica ii de calcul informatic .
De asemenea, în decizia de impunere este prezentat analitic
perioada de calcul al obligatiei fiscale accesorii, cu precizarea c atât
elementele de calcul cuprinse în structura acesteia, cât i redactarea ei
se face cu o aplica ie informatic specializat , iar la “motivul de fapt” i
“temeiul de drept” sunt prezentate analitic, atât fapta, cât i actele
normative incalcate, actul administrativ fiscal emis con inând toate
elementele prev zute la art. 43 i 44 din Codul de procedur fiscal .
Contrar celor sus inute de petent , nu sunt nici un fel de vicii
de procedur care s poat duce la anularea, desfiin area sau
modificarea sau de îndreptare a unor erori materiale, prin prisma art.
46-48 din ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la
art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ART. 206 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX
din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , se prevede c :
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„2.4. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.”
De asemenea pct.12.1 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de
Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , care
stipuleaz :
„Contesta ia poate fi respins ca :
[....] b) nemotivat , în situa ia în care contestatorul nu prezint
argumente de fapt i de drept în sus inerea contesta iei sau
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu ion rii ”.
În baza celor re inute i având în vedere faptul c SC X SRL nu
aduce argumente referitoare la aceste sume, care s fie justificate
cu documente i motivate pe baz de dispozi ii legale, prin care s
combat constat rile organelor de inspec ie fiscal
i din care s
rezulte o situa ie contrar fa de cea constatat de organele de
inspec ie fiscal , nu invoc prevederile legale în spe , nu aduce
argumente referitoare la baza de stabilire, la baza de calcul pentru
major rilor de întârziere, cota de major ri de întârziere aplicat , data
de la care au fost calculate major rile de întârziere, însumarea
produselor dintre baza de calcul a major rilor de întârziere, num rul de
zile de întârziere, i inând cont de faptul c stabilirea de major ri de
întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu debitul, organele
de solu ionare nu se pot substitui contestatorului cu privire la
motivele prin care acesta în elege s combat m surile controlului.
Astfel, contestatia va fi respins ca nemotivat pentru
cap tul de cerere privind prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. …/ 2010, pentru suma total de ... lei reprezentând:
- ... lei – impozit pe profit
- ... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit ;
- ... lei – TVA
- ... lei – dobânzi i penalit i TVA
- ... lei – impozit nereziden i
- ... lei – major ri impozit nereziden i
III.2 Referitor contesta ia împotriva Deciziei de nemodificare a
bazei de impunere, cauza supus solu ion rii este dac Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului ... prin Biroul Solu ionare
Contesta ii se poate pronun a asupra Deciziei de nemodificare a
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bazei de impunere, în condi iile în care societatea nu aduce nici
un fel de motiva ii pentru acest cap t de cerere.
În fapt, societatea contest Deciziei de nemodificare a
bazei de impunere nr…. / 2010, emis de Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului ..., Activitatea de Inspec ie Fiscal .
Prin contesta ie societatea nu aduce în sus inere argumente
sau documente referitoare la Decizia de nemodificare a bazei de
impunere.
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la
art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ART. 206 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX
din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , se prevede c :
„2.4. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.”
De asemenea pct.12.1 din Instruc iunile pentru aplicarea titlului
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de
Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , care
stipuleaz :
„Contesta ia poate fi respins ca :
[....] b) nemotivat , în situa ia în care contestatorul nu prezint
argumente de fapt i de drept în sus inerea contesta iei sau
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu ion rii ”.
Se re ine c
societatea, de i contest
Decizia de
nemodificare a bazei de impunere nr. … / 2010 nu aduce argumente
referitoare la acest act administrativ, motiv pentru care contesta ia va
fi respins ca nemotivat .
III.3. Referitor la cap tul de cerere privind ridicarea m surilor
asiguratorii dispuse privind poprirea asiguratorie asupra
disponibilit ilor b ne ti, dosar de executare nr…. din 2010,
precum i a procesului verbal de sechestru asigurator pentru
bunuri mobile nr. … din 2010, i suspendarea acestor m suri pân
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la solu ionarea pe fond a contesta iei, cauza supus solu ion rii
este dac Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... prin
Biroul Solu ionare Contesta ii se poate investi cu solu ionarea pe
fond a contesta iei, în condi iile în care solicitarea de suspendare
a execut rii unor acte administrativ fiscale nu se afl în
competen a sa material de solu ionare.
În fapt, petenta, în baza prevederilor art.126, solicit ridicarea
m surilor asiguratorii dispuse privind poprirea asiguratorie asupra
disponibilit ilor b ne ti, dosar de executare nr…. din …2010 precum
i a procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile cu
nr…. din …2010, considerând c m surile fiind nefondate i nelegale,
în aceste condi ii impunându-se anularea formelor de executare silit ,
iar în subsidiar în cazul în care nu se dispune anularea m surilor
asiguratorii, petenta solicit suspendarea acestor m suri pân la
solu ionarea pe fond a contesta iei.
În drept, dispozi iile art. 209 din ORDONAN A GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur
fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, arat :
“CAP. 2 Competen a de solu ionare a contesta iilor. Decizia de
solu ionare
ART. 209*) Organul competent
(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,
precum i a deciziilor pentru regularizarea situa iei, emise în
conformitate cu legisla ia în materie vamal …”
În
spe
sunt
incidente
dispozi iile
ORDONAN EI
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare care la CAP. 11 Contesta ia la executare silit , art. 172
precizeaz urm toarele:
“CAP. 11 Contesta ia la executare silit
ART. 172 Contesta ia la executare silit
(1) Persoanele interesate pot face contesta ie împotriva oric rui
act de executare efectuat cu înc lcarea prevederilor prezentului
cod de c tre organele de executare, precum i în cazul în care
aceste organe refuz s îndeplineasc un act de executare în
condi iile legii.
(2) Dispozi iile privind suspendarea provizorie a execut rii silite
prin ordonan
pre edin ial prev zute de art. 403 alin. 4 din
Codul de procedur civil nu sunt aplicabile.
(3) Contesta ia poate fi f cut i împotriva titlului executoriu în
temeiul c ruia a fost pornit executarea, în cazul în care acest titlu
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nu este o hot râre dat de o instan judec toreasc sau de alt
organ jurisdic ional i dac pentru contestarea lui nu exist o alt
procedur prev zut de lege.
(4) Contesta ia se introduce la instan a judec toreasc
competent i se judec în procedur de urgen .”,
coroborate cu prevederile art.215, din acela i act normativ, care arat :
“ART. 215 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. Instan a competent poate
suspenda executarea, dac se depune o cau iune de pân la 20%
din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al c ror
obiect nu este evaluabil în bani, o cau iune de pân la 2.000 lei.”
Totodat la art.14 alin.(1-2) din Legea nr. 554 / 2004 privind
contenciosul administrativ se prevede c :
“ART. 14 Suspendarea execut rii actului
(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.”
În consecin , fa de cele ar tate mai sus, conform dispozi iilor
imperative ale legii, solicitarea SC X SRL de ridicare a m surilor
asiguratorii, de anulare a formelor de executare silit i suspendarea
acestor m suri pân la solu ionarea pe fond a contesta iei, intr sub
inciden a prevederilor CAP. 11 Contesta ia la executare silit din
ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie
2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, i a Legii nr. 554 / 2004
privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Biroul
Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor
Publice a jude ului ... nu se poate investi cu solu ionarea,
competen a revenind instan elor judec tore ti, conform legii.
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III.4 Referitor la solicitarea contestatoarei privind
suspendarea execut rii Deciziei de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … /
2010, pân la solu ionarea contesta iei, cauza supus solu ion rii
este dac Direc ia general a finan elor publice a jude ului ... are
competen a material de a se investi cu solu ionarea acestui
cap t de cerere, în conformitate cu prevederile Ordonan ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în condi iile
în care cererea de suspendare a execut rii actului administrativ
fiscal pân la solu ionarea contesta iei nu este în competen a sa
material de solu ionare.
În fapt, petenta prin contesta ie a solicitat i suspendarea
actului administrativ pe perioada de contesta ie, în conformitate cu art.
179 pct.2 din Codul de Procedur Fiscal .
Ini ial prin ORDONAN
GUVERNULUI Nr. 92 din 24
decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , PUBLICAT în
MONITORUL OFICIAL NR. 941 din 29 decembrie 2003, la art. 179 se
prevede :
“ART. 179 Suspendarea execut rii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contesta iei pe calea administrativ de atac nu
suspend executarea actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solu ionare a contesta iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat pân la solu ionarea
contesta iei, la cererea temeinic justificat a contestatorului.
Prin republicarea ORDONAN EI GUVERNULUI Nr. 92 din 24
decembrie 2003, privind Codul de procedur fiscal , în MONITORUL
OFICIAL NR. 863 din 26 septembrie 2005, s-a dat textelor o nou
numerotare, astfel art. 179 devenind art. 185, care prevede:
“ART. 185 Suspendarea execut rii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contesta iei pe calea administrativ de atac nu
suspend executarea actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solu ionare a contesta iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat pân la solu ionarea
contesta iei, la cererea temeinic justificat a constestatorului.”
Ulterior prin LEGEA Nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 165 / 2005 pentru modificarea
Ordonan ei Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur
fiscal , publicat în Monitorul Oficial NR. 444 din 23 mai 2006, la pct.
38 se prevede:
“38. Articolul 185 va avea urm torul cuprins:
<<ART. 185
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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 actului administrativ
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004,
cu modific rile ulterioare, cu condi ia depunerii unei garan ii la
nivelul sumei contestate.>>”
ORDONAN A GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003,
Republicat , privind Codul de procedur fiscal , a fost republicat în
Monitorul Oficial NR. 513 din 31 iulie 2007, dându-se textelor o nou
numerotare, astfel art. 185 devenind art. 215, care prevede:
“ART. 215
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. Instan a competent poate
suspenda executarea, dac se depune o cau iune de pân la 20%
din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al c ror
obiect nu este evaluabil în bani, o cau iune de pân la 2.000 lei.”
Având în vedere dispozi iile imperative ale legii, cererea
societ ii contestatoare de suspendare, pân
la solu ionarea
contesta iei, a execut rii Deciziei de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. … /
2010 emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... –
Activitatea de Inspec ie Fiscal , nu are temei legal, iar o eventual
solicitare de suspendare a execut rii actului contestat 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 ... nu se poate investi cu solu ionarea acestui cap t de
cerere neavând competen material .
Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor
ORDONAN EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie
2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , coroborate cu
preciz rile ORDINULUI PRE EDINTELUI AGEN IEI NA IONALE DE
ADMINISTRARE FISCAL Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se
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DECIDE:
Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat
i nemotivat pentru
cap tul de cerere privind prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. … / 2010, emis de Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului ..., Activitatea de Inspec ie Fiscal , pentru
suma total de ... lei reprezentând:
- ... lei – impozit pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
- ... lei – TVA;
- ... lei – dobânzi i penalit i TVA;
- ... lei – impozit nereziden i;
- ... lei – major ri impozit nereziden i.
Art.2 – Respingerea ca nemotivat pentru cap tul de cerere
privind prin Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr. ... /
2010, emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
..., Activitatea de Inspec ie Fiscal .

Art.3 – Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului ... nu
are competen a material de a se investi cu solu ionarea solicit rii
SC X SRL de ridicarea m surilor asiguratorii dispuse privind
poprirea asiguratorie asupra disponibilit ilor b ne ti, dosar de
executare nr. … din 2010, precum i a procesului verbal de
sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. … din …2010, i de
suspendarea acestor m suri pân la solu ionarea pe fond a
contesta iei,
acestea
apar inând
instan ei
judec tore ti
competente, conform legii.
Art.4 – În ceea ce prive te cap tul de cererea de suspendare,
pân la solu ionarea contesta iei, a execut rii Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ia fiscal nr. …/ 2010, Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului ... nu are competen material de solu ionare,
aceasta revenind instan ei judec tore ti.
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Prezenta poate fi atacat
luni de la comunicare.

la Tribunalul ..., în termen de 6

Director Executiv

