
  MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
        AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
                Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  jude Ńului Vaslui

   
       Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, Vaslui , jud. Vaslui

                                                                   Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: 235317067,

                       e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro  

D E C I Z I A  nr. 34/.09.06.2010
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

S.C.  K. S.R.L. 
înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. ../13.05.2010

DirecŃia Generală  a  FinanŃelor Publice a judeŃului  Vaslui,  prin Compartimentul
SoluŃionare ContestaŃii,  urmare adresei  AgenŃiei  NaŃionale  de Administrare Fiscală  -
DirecŃia  Generală  de SoluŃionare a  ContestaŃiilor  nr.  ../10.05.2010, înregistrată   sub
nr. ..13.05.2010, prin care s-a transmis dosarul contestaŃiei formulate de S.C. K.. S.R.L.
împotriva deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite
de inspecŃia fiscală  nr.  ./30.09.2008 în vederea soluŃionării  pe cale administrativă  în
conformitate  cu prevederile  art.  214 alin.  (3)  din  OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003
privind Codul de procedură fiscală a procedat, în baza prevederilor pct. 26 al art. I din
O.U.G.  nr.  39/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  OrdonanŃei  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, la analiza contestaŃiei formulate de S.C. K..
S.R.L.  împotriva  deciziei  de  impunere  nr.  ./30.09.2008,  suspendată  prin  Decizia
nr. ./24.12.2008. 

DirecŃia generală de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală a fost sesizată de DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului
Vaslui, prin adresa nr. ../11.11.2008, înregistrată la AgenŃia NaŃională de Administrare
Fiscală, DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor sub nr. ../26.11.2008, asupra
contestaŃiei  formulată  de  S.C.  K..  S.R.L.  Vaslui,  împotriva  Deciziei  de  impunere
nr. ../30.09.2008, emisă  în  baza Raportului  de inspecŃie fiscală  nr.  ../30.09.2008, de
către organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui-
Serviciul inspecŃie fiscală. 

InspecŃia  fiscală  a  avut  ca obiectiv verificarea fiscală  parŃială  pentru  perioada
01.07.2003-31.12.2004  şi  a  fost  efectuată  în  baza  DispoziŃiei  de  reverificare  nr.
2/21.07.2008 emisă de D.G.F.P. –A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui prin care s-
a dispus reverificarea la S.C. K. SRL. La baza deciziei de reverificare se află Adresa
nr. ../D/P/2005 din 12.06.2008, emisă de DIICOT Iaşi şi Adresa nr. ../26.06.2008 emisă
de DirecŃia Generală de InspecŃie Fiscală din cadrul ANAF, conform cărora în perioada
01.01.2002-31.12.2004, s-au identificat o serie de facturi fiscale emise de S.C. B. C.
S.R.L.  G.,  jud.  Iaşi,  care  nu  respectă  prevederile  legale  pentru  a  fi  considerate
documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea societăŃii  K. SRL Vaslui,
aşa cum reiese din expertiza pusă la dispoziŃie de DIICOT Iaşi. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  214  alin.(3)  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedură  fiscală, republicată,  în data de 31.07.2007, prin
Decizia  nr. ../24.12.2008 emisă de DirecŃia Generală de SoluŃionare a ContestaŃiilor din
cadrul  AgenŃiei  de  Administrare  Fiscală  s-a  suspendat  soluŃionarea  contestaŃiei
formulate de S.C. K. S.R.L. Vaslui pâna la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latura
penală, pentru suma totală de 1.862.865 lei reprezentand: taxă pe valoarea ad ăugată
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de plat ă în sum ă de 00 lei, major ări de întârziere aferente TVA în sum ă de 00 lei,
impozit pe profit  în sum ă de 00 lei, major ări de întârziere aferente impozitului pe
profit  în sum ă  de 00 lei,  procedura administrativă  urmând a fi  reluată  la  încetarea
motivului care a determinat suspendarea. 

Decizia Ministerului  FinanŃelor Publice a fost atacată  de S.C. K. S.R.L. Vaslui
conform prevederilor legale. 

Prin adresa nr. ./15.02.2010 S.C. K. S.R.L. Vaslui comunică DirecŃiei generale de
soluŃionare a contestaŃiilor faptul că prin SentinŃa civilă nr. ./13.07.2009 pronunŃată de
Curtea de Apel Iaşi (pe care o anexează la dosar), rămasă definitivă şi irevocabilă prin
Decizia  nr.  ./10.02.2010  a  Înaltei  CurŃi  de  CasaŃie  şi  JustiŃie,  s-a  admis  acŃiunea
formulată  de  S.C.  K.  S.R.L.  Vaslui  s-a  anulat  decizia  de  soluŃionare  a  contestaŃiei
nr.  ../24.12.2004 şi  s-a  obligat  AgenŃia  NaŃională  de Administrare  Fiscală  –  DirecŃia
generală  de soluŃionare a contestaŃiilor  să  soluŃioneze pe fond contestaŃia formulată
împotriva deciziei de impunere nr. ../30.09.2008. 

În consecinŃă,  procedura administrativă  de soluŃionare a contestaŃiei  formulată
împotriva deciziei de impunere va fi reluată în condiŃiile art. 214 alin. (3) din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, coroborat cu pct.
26  al  art.  I  din  O.U.G.  nr.  39/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  OrdonanŃei
Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedură  fiscală,  de către Compartimentul
SoluŃionarea ContestaŃiilor din cadrul D.G.F.P. Vaslui. 

S.C. K. S.R.L., C.I.F: .., număr înregistrare la Registrul comerŃului J/37/../1994, cu
sediul  în  Vaslui-M.  G.,  str.  Gh.  D. nr.  .,  judeŃul  Vaslui,  prin  contestaŃia  formulată  şi
depusă  la  D.G.F.P.  Vaslui  sub.  nr.  ./06.11.2008  s-a  îndreptat  împotriva  deciziei  de
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată  stabilite de inspecŃia fiscală
nr. ./30.09.2008, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. ./30.09.2008 încheiate
de organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.F.P. Pentru Contribuabili Mijlocii şi priveşte
suma de 00 lei  reprezentând:

- taxa pe valoarea ad ăugată de plat ă în sum ă de............................00 lei
- major ări de întârziere aferente TVA în sum ă de...........................00  lei
- impozit pe profit  în sum ă de.......................................................... 00 lei
- major ări de întârziere aferente impozitului pe profit sum a de ....00 lei.
Prin  Decizia  nr.  ../24.12.2008  emisă DirecŃia  Generală  de  SoluŃionare  a

ContestaŃiilor din cadrul de M.F.P. -A.N.A.F.  s-a dispus suspendarea soluŃionării cauzei
până  la pronunŃarea unei soluŃii  definitive pe latura penală, procedura de soluŃionare
urmând  a  fi  reluată la  încetarea  motivului  care  a  determinat  suspendarea  iar  prin
sentinŃa civilă nr. ../2009 a CurŃii de Apel Iaşi menŃinută prin Decizia nr. ../10.02.2010 a
Înaltei  CurŃi  de  CasaŃie  şi  JustiŃie,  irevocabilă  şi  definitivă  s-a  obligat  A.N.A.F.  să
soluŃioneze pe fond contestaŃia.

ContestaŃia a fost depusă în termenul legal de depunere prevăzut de art. 207
alin.  (1)  din  OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată şi este semnată de reprezentantul legal al societăŃii petente, administratorul
Iftimie Ionel, aşa după cum prevede art. 206, alin. (1) din acelaşi act normativ.

Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 alin. (1),
art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. (a) (modificat prin pct. 26 al art. I din
O.U.G.  nr.  39/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  OrdonanŃei  Guvernului  nr.
92/2003 privind  Codul  de procedură  fiscală)  din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de
procedură fiscală, republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui
este competentă să soluŃioneze contestaŃia formulată de S.C.  K. SRL. 

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluŃionare contestaŃiei. 
I. Prin contestaŃia formulată S.C. K. S.R.L. contestă suma de 00 lei reprezentând

TVA şi  impozit  pe  profit  precum şi  accesoriile  aferente  acestor  obligaŃii  stabilite  în
sarcina sa prin  Decizia  de impunere  nr.  ../30.09.2008 emisă  în  baza  Raportului  de
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inspecŃie fiscală  nr.  ../30.09.2008 de organele de inspecŃie fiscală  din cadrul DGFP-
A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui, Serviciul inspecŃie Fiscală pentru următoarele
motive:

- considera că obligaŃiile de plată stabilite în sarcina sa prin  Decizia de impunere
nr. ../30.09.2008 sunt nelegale din următoarele motive: 
 - un prim aspect de nelegalitate îl reprezintă încălcarea, la efectuarea controlului,
la întocmirea Raportului de inspecŃie fiscală nr. ../30.09.2008 şi la emiterea Deciziei de
impunere  nr.  ../30.09.2008,  a  dispoziŃiilor  Codului  de procedură  fiscală  aprobat  prin
O.G. nr. 92/2003, cu modificările ulterioare, în sensul că actele administrative fiscale
atacate  nu  respectă  normele  imperative  care  reglementează  instituŃia  reverificării
fiscale,  în  speŃă,  prevederile  art.  105(3)  din  Codul  de procedură  fiscală.  Societatea
susŃine  că,  prin  DispoziŃia  de  reverificare  nr.  ../21.07.2008,  s-a  dispus  reverificarea
fiscală  pentru TVA şi  impozit  pe profit  pentru  perioada 01.01.2003-31.12.2004 deşi,
pentru  obligaŃiile  fiscale  aferente  perioadei  01.01.2003-01.09.2003  se  împlinise
termenul  de  prescripŃie.  Constatându-se  această  împrejurare,  cu  ocazia  inspecŃiei
fiscale a fost reanalizată  în  cadrul reverificării  doar perioada 01.07.2003-31.12.2004,
dar şi pentru acest interval ar fi trebuit să se indice datele suplimentare certe care nu au
putut fi constatate cu ocazia primului control. Ca atare, societatea susŃine că inspecŃia
fiscală fiind efectuată cu încălcarea normelor imperative care reglementează condiŃiile
reverificării,  se impune constatarea nulităŃii actelor administrative fiscale încheiate la
data de 30.09.2008.

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar, societatea consideră că prin
raportul de inspecŃie fiscală,  nu s-au indicat argumentele în fapt şi  în drept  care au
determinat  organele  de  inspecŃie  fiscală  să  aprecieze  că  suma  de  00  lei  este  o
cheltuială nedeductibilă şi să calculeze diferenŃa de impozit pe profit în sumă de 00 lei.
Simpla menŃiune că  „aceste cheltuieli  sunt tratate ca cheltuieli nedeductibile fiscal la
calculul  impozitului  pe  profit  nu  satisface  exigenŃele  art.  109  alin.  1  ale  C.  proc.
fiscală...”.

Totodată  precizează  că  relaŃia  comercială  avută  cu  cele  două  societăŃi
comerciale, S.C. M. C. S.R.L. şi S.C. B. C. S.R.L., se derula încă din 2002 şi celelalte
inspecŃii  fiscale efectuate au confirmat legalitatea documentelor justificative provenite
de la aceste societăŃi. În speŃă, organul de control nu a făcut dovada că la momentul
achiziŃionării  mărfurilor  de  la  SC  B.  C.  SRL,  contestatoarea  avea  posibilitatea  să
constate că facturile nu aparŃin acestei societăŃi. Mai mult, contestatoarea consideră că
„actele contabile care conŃin toate informaŃiile impuse de lege trebuie avute în vedere la
diminuarea bazei impozabile, iar stabilirea naturii acestora de documente justificative,
trebuie să  se facă  prin raportarea elementelor care conŃin,  la dispoziŃiile  C. fiscal  în
vigoare la acel moment”.

Societatea  consideră  că  temeiul  legal,  la  momentul  emiterii  facturilor  şi
înregistrării  în  contabilitate îl  constituiau prevederile  art.  19, art.  21 alin. 4 lit.  f),  art.
145(8) lit. a), art. 155(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , organul de inspecŃie
fiscală era obligat să Ńină seama de prevederile art. 5 şi art. 6 din Codul de procedură
fiscală în efectuarea verificării. Ori nerespectarea de către organul de inspecŃie fiscală a
acestor prevederi legale conduce la concluzia că  modul de stabilire a impozitului pe
profit nu reflectă respectarea dispoziŃiilor legale în materie, baza impozabilă, diminuată
cu suma de 00 lei, nefiind stabilită în mod corect, deoarece organul fiscal nu poate lua
în calcul anumite documente la stabilirea obligaŃiilor fiscale, însă aceleaşi documente să
fie excluse atunci când privesc drepturi ale contribuabilului.

 Ca atare,  deoarece prin  raportul  de  inspecŃie  fiscală  nu au fost  analizate  şi
identificate toate cheltuielile  efectuate pentru realizarea veniturilor,  societatea solicită
desfiinŃarea  acestuia  şi  obligarea  organului  fiscal  la  refacerea  inspecŃiei  fiscale  cu
luarea în considerare şi identificarea tuturor cheltuielilor.
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Societatea  contestă  şi  modalitatea  de  calcul  al  accesoriilor  apreciind  că
succesiunea  legilor  în  timp  a  fost  în  mod  greşit  aplicată,  în  sensul  că  fiecare  act
normativ în parte guvernează raporturile juridice care se nasc la data la care acesta era
în vigoare. Aşadar, obligaŃia de plată a impozitului pe profit a luat naştere la data de
25.10.2003 pentru trim. III 2003 şi la data de 25.01.2004 pentru trim. IV 2003, momente
la care nivelul dobânzii era reglementat prin H.G. 1513/2002 la nivelul de 0,06%, iar
penalităŃile  de întârziere  erau în  cuantum de 0,5% pe lună,  conform O.G.  61/2002,
aplicarea noii reglementări cu privire la obligaŃiile accesorii, în condiŃiile în care debitul
principal  este  guvernat  de legea veche,  s-a făcut  cu încălcarea principiului  conform
căruia „accesoriu urmează  principalul”  şi  al  principiului  neretroactivităŃii  legii  civile  în
timp.

Referitor la cuantumul taxei pe valoarea ad ăugată  stabilită suplimentar, fiind
aferentă aceloraşi facturi, societatea îşi menŃine punctul de vedere exprimat la impozitul
pe profit şi solicită corelarea acesteia cu cuantumul debitului principal şi în subsidiar, cu
modalitatea de calcul al accesoriilor.

Pentru  toate  aceste  aspecte  contestatoarea  solicită  anularea  Deciziei  de
impunere nr. ./30.09.2008 emisă în baza raportului de inspecŃie fiscală nr. ./30.09.2008
pentru  motivele  de  nelegalitate  expuse  iar,  în  subsidiar,  desfiinŃarea  acestora  şi
refacerea inspecŃiei fiscale.

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ./30.09.2008 care a stat la baza emiterii
Deciziei  de  impunere  nr.  ./30.09.2008,  contestate,  organele  fiscale  au  constatat
următoarele:

InspecŃia  fiscală  a  avut  ca obiectiv verificarea fiscală  parŃială  pentru  perioada
01.07.2003-31.12.2003 şi  a fost efectuată  în baza DispoziŃiei nr. ./21.07.2008 privind
dispunerea reverificării la S.C. K. SRL emisă de D.G.F.P. –A.F.P. pentru Contribuabili
Mijlocii  Vaslui.  La  baza  deciziei  de  reverificare  se  află  Adresa  nr.  ../D/P/2005  din
12.06.2008,  emisă  de  DIICOT  Iaşi  şi  adresa  nr.  ../26.06.2008  emisă  de  DirecŃia
Generală  de  InspecŃie  Fiscală  din  cadrul  ANAF,  conform  cărora  în  perioada
01.01.2002-31.12.2004, s-au identificat o serie de facturi fiscale emise de S.C. B. C.
S.R.L.  G.,  jud.  Iaşi,  care  nu  respectă  prevederile  legale  pentru  a  fi  considerate
documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea societăŃii  K. SRL Vaslui,
aşa cum reiese din expertiza pusă la dispoziŃie de DIICOT Iaşi.

Organul  de  inspecŃie  fiscală  menŃionează  faptul  că  în  perioada  01.01.2002  -
30.06.2003 nu a fost cuprinsă la verificare deoarece, conform prevederilor art. 21 din
O.G. 70/1997, dreptul organelor fiscale de a stabili diferenŃe de impozite şi majorări de
întârziere pentru neplata în termen al acestora, precum şi de a constata contravenŃii şi a
aplica amenzi şi penalităŃi pentru faptele pentru a căror constatare şi sancŃionare, sunt
potrivit legii de competenŃa organelor fiscale, pentru o perioada impozabilă, se prescrie
după cum urmează: a) în termen de cinci ani de la data de la care a expirat termenul de
depunere a declaraŃiei pentru perioada respectivă”.

Referitor  la  taxa pe valoarea  ad ăugată,  organul  de inspecŃie  fiscală  făcând
aplicarea prevederilor art. 24 alin. 1 lit. a) din Legea 345/2002 privind taxa pe valoarea
adăugată,  a  stabilit  o  diferenŃă  faŃă  de  evidenŃa contabilă  a  societăŃii,  în  sumă  de
310.336 lei, diferenŃă care provine din faptul că:

- în perioada 01.07.2003-31.12.2003, S.C. K. SRL Vaslui s-a aprovizionat de la
S.C. B. C.Y S.R.L. Grajduri, jud. Iaşi cu „ tineret taurine” în sumă totală de 00 RON, din
care TVA în sumă de 00 RON, în baza facturilor fiscale emise de S.C: B. C. S.R.L.
(anexa nr. 1 din Raportul de inspecŃie fiscală).

- D.G.F.P. Iaşi-Activitatea de Control Fiscal a întocmit procesul verbal de control
încrucişat la S.C. B. C. S.R.L. înregistrat la nr. ./19.10.2006 la D.G.F. P. Iaşi şi Raportul
de inspecŃie fiscală întocmit la S.C. M. C. S.R.L. sat L. C.jud. Iaşi înregistrat la D.G.F.P.
Iaşi  la  nr.  ../20.10.2006,  anexate  la  actul  de control  fiscal,  prin  care  s-au constatat
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următoarele:
-facturierul cu seria ISACC numerotat de la .. la .. nu a fost achiziŃionat de către

S.C. B. C. S.R.L. G., jud. Iaşi ci de către S.C. M. C. S.R.L. sat Lunca C., jud. Iaşi, cu
factura  nr.  ./12.03.2003,  încălcându-se astfel  prevederile  art.  6(1)  şi  (2)  din  Ordinul
1603/2002  privind  abilitarea  unităŃilor  tipografice  şi  distribuŃia  formularelor  cu  regim
special.  Mai mult,  organul de inspecŃie  fiscală  precizează  că  S.C. B. C.  S.R.L. este
radiată  din  data  de  26.07.2006  şi  nu  a  depus  la  organul  fiscal  situaŃii  financiare
(bilanŃuri, deconturi de TVA, declaraŃii privind obligaŃiile de plată la bugetul de stat), iar
S.C. M. C. S.R.L. nu a depus la organul fiscal competent declaraŃii fiscale şi se află în
lichidare.

Referitor  la  accesoriile  aferente  TVA ,  acestea  au  fost  calculate  pentru
întârzierea la plata a diferenŃei de taxă pe valoarea adăugată calculată suplimentar de
organul de inspecŃie fiscală  în sumă  de 00 lei până  la data de 29.09.2008, conform
prevederilor H.G. nr. 1513/2002 şi H.G. 784/2005 şi penalităŃi de întârziere în sumă de
00 lei, până la data de 31.12.2005, conform prevederilor O.G. 61/2002 şi O.G. 20/2005.

Referitor  la  impozitul  pe  profit,  inspectorii  fiscali  au  calculat  în  baza
prevederilor  art.  9  alin.  7  lit.  j)  din  Legea nr.414/2002  privind  impozitul  pe profit,  o
diferenŃă  în  sumă  de  00  lei  care  provine  din  faptul  că  în  perioada  01.07.2003-
-31.12.2003, contestatoarea s-a aprovizionat de la S.C. B. C. S.R.L. cu „tineret taurine”
şi  alte mărfuri, în sumă de 00 lei. DGFP Iaşi-Activitatea de Control Fiscal a întocmit
procesul verbal de control încrucişat la S.C. B. C. S.R.L. înregistrat la nr. ./19.10.2006 la
D.G.F. P. Iaşi şi Raportul de inspecŃie fiscală întocmit la S.C. M. C.Y S.R.L. sat L. C.
jud. Iaşi înregistrat la D.G.F.P. Iaşi la nr. ../20.10.2006, anexate la actul de control fiscal,
prin care s-au constatat următoarele:
- facturierul  cu seria ISACC numerotat de la ..  la ..  (din care fac parte facturile
analizate) nu a fost achiziŃionat de către S.C. B. C. S.R.L. G.i, jud. Iaşi ci de către S.C.
M. C. S.R.L. sat Lunca C., jud. Iaşi, cu factura nr. ../12.03.2003, încălcîndu-se astfel
prevederile art. 6(1) şi (2) din Ordinul 1603/2002 privind abilitarea unităŃilor tipografice şi
distribuŃia formularelor cu regim special. Organul de inspecŃie fiscală precizează că S.C.
B. C. S.R.L. este radiată din data de 26.07.2006 şi nu a depus la organul fiscal situaŃii
financiare (bilanŃuri, deconturi de TVA, declaraŃii privind obligaŃiile de plată la bugetul de
stat).

Pentru întârzierea la plată a diferenŃei de impozit pe profit în sumă de  00 lei,
organul  de inspecŃie  fiscală  a  calculat  majorări  în  sumă  de 00 lei  până  la  data  de
29.09.2008 şi  penalităŃi  de întârziere în sumă  de 00 lei, până  la data de 31.12.2005
conform prevederilor  O.G. 62/2002 şi O.G. 20/2005.

Împotriva  DispoziŃiei  de reverificare  nr.  0/21.07.2008,  S.C.  K.  S.R.L.  Vaslui  a
formulat  contestaŃia  înregistrată  la  A.F.P.  pentru  Contribuabili  mijlocii  sub
nr. ./11.09.2008 iar prin adresa nr. ./18.09.2009 aceasta îi comunică faptul că, întrucât
dispoziŃia de reverificare fiscală nu constituie act administrativ fiscal, legalitatea acestuia
nu poate fi verificată în condiŃiile art. 213 din Codul de procedură fiscală, motiv pentru
care în data de 12.03.2009, societatea a acŃionat în instanŃă A.F.P. pentru Contribuabili
mijlocii şi AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală împotriva refuzului nejustificat de
soluŃionare a contestaŃiei,  cerere care face obiectul dosarului nr. ../89/2009 pe rol la
Tribunalul Vaslui. 

III. Luând  în  considerare  constatările  organelor  de  inspecŃie  fiscală,  motivele
prezentate  de  societate,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  precum şi  actele
normative în vigoare în perioada verificată, invocate de contestatoare şi  organele de
inspecŃie fiscală, se reŃine: 

 În  ceea  ce  priveşte  contestaŃia  formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere
nr. ../30.09.2008 privind impozitul  pe profit  în sumă  de 00 lei  şi  accesoriile  aferente
impozitului  pe profit în sumă  de 00 lei,  TVA de plată  în sumă  de 00 lei şi  accesorii
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aferente  TVA în  sumă  de  00  lei,  cauza  supus ă  solu Ńionării  este  dac ă  D.G.F.P.
Vaslui, prin Compartimentul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate pronun Ńa pe fondul
cauzei  în  condi Ńiile  în  care  solu Ńionarea  cauzei  depinde  de  existen Ńa  sau
inexisten Ńa unui drept ce face obiectul unei alte judec ăŃi. 

În fapt,  prin Decizia de impunere  nr. 00 din data de 30.09.2008, organele de
inspecŃie  fiscală  au  stabilit  obligaŃii  fiscale  pentru  o  perioada  deja  verificată
(01.07.2003-31.12.2004),  respectiv  impozit  pe  profit  în  sumă  de  00  lei,  accesorii
aferente impozitului  pe profit  în sumă  de 00 lei,  TVA de plată  în  sumă  de 00 lei  şi
accesorii aferente TVA în sumă de 00 lei, ca urmare a emiterii  Decizii de reverificare nr.
2 din data de 21.07.2008, de către A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Vaslui, prin care
s-a dispus reverificarea perioadei 01.07.2003-31.12.2004 pentru impozitul pe profit şi
taxa pe valoarea ad ăugată. 

-. La baza deciziei de reverificare se află Adresa nr. 00/D/P/2005 din 12.06.2008,
emisă  de  DIICOT  Iaşi  şi  adresa  nr.  00/26.06.2008  emisă  de  DirecŃia  Generală  de
InspecŃie Fiscală din cadrul ANAF, conform cărora în perioada  01.01.2002-31.12.2004,
s-au identificat o serie de facturi fiscale emise de S.C. B. C. S.R.L. G., jud. Iaşi, care nu
respectă  prevederile  legale  pentru  a  fi  considerate  documente  justificative  pentru
înregistrarea în  contabilitatea societăŃii  K.  SRL Vaslui,  aşa cum reiese din expertiza
pusă la dispoziŃie de DIICOT Iaşi. 

- Împotriva DispoziŃiei de reverificare nr. ../21.07.2008, S.C. K. S.R.L. Vaslui a
formulat  contestaŃia  înregistrată  la  A.F.P.  pentru  Contribuabili  mijlocii  sub
nr. ../11.09.2008 iar prin adresa nr. ../18.09.2009 aceasta îi comunică faptul că, întrucât
dispoziŃia de reverificare fiscală nu constituie act administrativ fiscal, legalitatea acestuia
nu poate fi verificată în condiŃiile art. 213 din Codul de procedură fiscală, motiv pentru
care în data de 12.03.2009, societatea a acŃionat în instanŃă A.F.P. pentru Contribuabili
mijlocii şi AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală împotriva refuzului nejustificat de
soluŃionare a contestaŃiei,  cerere care face obiectul dosarului nr. ../89/2009 pe rol la
Tribunalul Vaslui. 
 - Compartimentul juridic din cadrul DGFP Vaslui, cu adresa nr. ..8/28.05.2010,
face cunoscut  organului  de soluŃionare contestaŃii  din cadrul  DGFP Vaslui  faptul  că
DispoziŃia de reverificare nr. ../21.07.2008 emisă de A.F.P. Pentru Contribuabili Mijlocii
Vaslui  prin  care  s-a  dispus  reverificarea  tranzacŃiilor  ce  au  avut  loc  în  perioada
01.07.2003-31.12.2004 între S.C. K. SRL Vaslui şi S.C. B.C. SRL com. G., jud. Iaşi şi
stabilirea  obligaŃiilor  fiscale  ce  decurg  din  acestea  în  sarcina  contestatoarei,  a  fost
atacată  în  contencios  administrativ  şi  face obiectul  dosarului  nr../89/2009,  pe rol  la
Tribunalul Vaslui.

S.C.  K.  S.RL.  Vaslui  prin  contestaŃia  formulată  solicită  anularea  deciziei  de
impunere nr. ./30.09.2008 şi a Raportului de inspecŃie fiscală nr. ./30.09.2008 prin care
s-au stabilit obligaŃiile fiscale suplimentare de plată în sumă de 00 lei privind impozitul
pe profit, taxa pe valoarea adăugată şi majorările de întârziere aferente  considerându-
le  nelegale  deoarece  au fost  emise „ca  urmare a  încălcării  normelor  imperative  ce
reglementează  instituŃia  reverificării  fiscale”  prin  emiterea  DispoziŃiei  de  reverificare
nr. ../21.07.2008 care face obiectul  dosarului  nr.  ../89/2009 aflat pe rol  la  Tribunalul
Vaslui.

În drept, art. 214 alin.(1) lit.b) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscală, republicată, prevede: 

„(1)  Organul  de  solu Ńionare  competent  poate  suspenda,  prin  decizie
motivat ă, solu Ńionarea cauzei atunci când:   
    b) solu Ńionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de exi sten Ńa sau inexisten Ńa
unui drept care face obiectul unei alte judec ăŃi”.

Se reŃine că societatea contestă reverificarea efectuată de organele de inspecŃie
fiscală dispusă prin Decizia de reverificare nr. ../21.07.2008 care a stat la baza emiterii
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deciziei de impunere contestate, precum şi motivele deciziei de reverificare care sunt
prezentate  în  Referatul   nr.  ../15.07.2008,  anexă  a  acesteia  şi  care  a  stat  la  baza
emiterii ei.   

łinând  cont  că  pe rolul  Tribunalului  Vaslui  există  dosarul  nr.  ../89/2009  care
priveşte contestaŃia formulată de S.C. K. S.R.L. Vaslui împotriva Deciziei de reverificare
nr. ./21.07.2008 şi între aceasta şi Decizia de impunere contestată există o relaŃie de
cauzalitate, Decizia de impunere fiind emisă  ca urmare a Deciziei  de reverificare, o
eventuală  desfiinŃare  a  acestei  decizii  având  consecinŃe  asupra  obligaŃiilor  fiscale
stabilite prin Decizia de impunere contestată, până la soluŃionarea cu caracter definitiv
şi  irevocabil  a  contestaŃiei  împotriva  deciziei  de  reverificare  se  va  suspenda
soluŃionarea cauzei  pentru  suma totală  contestată  de  00 lei  reprezentând: taxă  pe
valoarea ad ăugată de plat ă în sum ă de 00 lei, major ări  şi penalit ăŃi de întârziere
aferente TVA în sum ă de 00 lei, impozit pe profit  în sum ă de 00 lei şi major ări şi
penalit ăŃi de întârziere aferente impozitului pe profit în s umă 00 lei pentru perioada
01.07.2003 – 31.122005, procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate
cu dispoziŃiile  art.214 alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscală,  republicată,  în  data de 31.07.2007, cu modificările  şi  completările
ulterioare care precizează: 
“(3)  Procedura  administrativ ă  este  reluat ă  la  încetarea  motivului  care  a
determinat suspendarea sau, dup ă caz, la expirarea termenului stabilit de organul
de  solu Ńionare  competent  potrivit  alin.  (2),  indiferent  dac ă  motivul  care  a
determinat suspendarea a încetat sau nu. ”  

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art.
214  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003,  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare se 

D E C I D E:  

1.  Suspendarea soluŃionării contestaŃiei formulată de S.C. K.T S.R.L. Vaslui cu
sediul în M. G., str. GH. D.nr. ., jud. Vaslui  nr. ./06.11.2008 depusă la D.G.F.P Vaslui
sub nr.  ./06.11.2008  referitoare  la  suma de 00 lei  reprezentând: taxa pe  valoarea
adăugată de plat ă în sum ă de 00 lei, major ări de întârziere aferente TVA în sum ă
de 00 lei, impozit pe profit   în sum ă de 00 lei şi  major ări de întârziere aferente
impozitului pe profit în sum ă 00 lei  procedura administrativă urmând a fi reluată la
încetarea  definitivă  şi  irevocabilă  a  motivului  care  a  determinat  suspendarea,  în
condiŃiile legii, conform celor reŃinute prin prezenta decizie. 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi
atacată la Tribunalul Vaslui în termen de 6 luni de la data comunicării. 

DIRECTOR EXECUTIV,
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