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                         D E C I Z I A  Nr.408 

                                  din   ____2012 

 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de ____, înregistrată la D.G.F.P. Judeţul 

Brăila sub nr.___/____2012 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila 
a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila prin 
adresa nr.___/____2012, înregistrată la direcţia teritorială sub nr. 
___/____2012, privind contestaţia formulată de ____ împotriva deciziilor de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anul 2008 şi 2009 nr.____/____2011 şi respectiv 
nr.____/____2011, emise de organul fiscal teritorial. 
  ____ are domiciliul în Brăila, ____, nr.___, bl. ___, sc.___, 
ap.__ şi CNP ____. 
  Obiectul  contestaţiei îl reprezintă solicitarea contestatorului de 
admitere a acesteia şi anulare a deciziilor de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anii 2008 şi 2009 
nr.____/____2011 şi respectiv nr.____/____2011, prin care a fost calculat 
un impozit pe venitul net anual în sumă de _____ lei. 
  Deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2008 şi 2009 nr.____/____2011 şi 
respectiv nr.____/____2011, au fost comunicate prin poştă cu recomandata 
nr.____/____2011, confirmată de primire în data de 06.01.2012, iar 
contestaţia a fost depusă la organul ale căror acte sunt atacate sub 
nr.____/____2012, fiind astfel respectat termenul legal prevăzut la 
art.207(1) din O.G.nr. 92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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  Constatând îndeplinite condiţiile de procedură prevăzute la 
art.205, art.206, art.207(1) şi art.209(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. 
Judeţul Brăila este investită cu soluţionarea contestaţiei. 
  I. Prin contestaţia fără număr înregistrată la organul fiscal 
teritorial sub nr.____/____2012 contestatorul înţelege să conteste deciziile 
de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anii 2008 şi 2009 nr.___/___2011 şi respectiv nr.___/___2011, 
precizând că organul fiscal competent avea obligaţia de a menţiona natura 
şi ceea ce reprezintă debitul presupus a fi datorat. 
  Un alt aspect pe care l-a învederat acesta, este faptul că nu a 
depus nicio declaraţie privind impozitul pe venit, aplicând eronat impunerea 
din oficiu şi nerespectând dispoziţiile art.84(1) şi (7) din Codul fiscal. 
  Pentru aceste considerente se solicită admiterea contestaţiei şi 
anularea deciziilor de impunere menţionate anterior. 
  În drept, contestaţia se întemeiază pe prevederile Legii 
nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.571/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare şi O.G.nr.92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  II. Prin deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice pe anii 2008 şi 2009 nr.___/____2011 şi 
respectiv nr.____/____2011, organul fiscal teritorial a stabilit un impozit pe 
venitul net anual impozabil suplimentar în sumă totală de ____ lei, în 
temeiul art.67, art.84 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pe baza adresei Inspectoratului de Poliţie al judeţului 
Brăila - Serviciul de Investigare a Fraudelor nr.___/____2011, înregistrată 
la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila sub 
nr.___/___2011. 
  Prin adresa nr.___/___2011, înregistrată la Administraţia 
Finanţelor Publice a municipiului Brăila sub nr.___/___2011, Inspectoratul 
de Poliţie al judeţului Brăila - Serviciul de Investigare a Fraudelor a 
comunicat că se află în lucru un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Brăila sub nr.___/P/2010, în care sunt efectuate cercetări 
faţă de numitul _____, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi 
pedepsită de art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005. 
  Urmare acestei adrese, organul fiscal teritorial a solicitat 
contestatorului prin adresa nr.___/____2011 să se prezinte la sediul 
organului fiscal teritorial în vederea stabilirii impozitului datorat ca urmare a 
activităţii desfăşurate în anii 2008 şi 2009. 
  Prin adresa de răspuns înregistrată la organul fiscal teritorial 
sub nr.___/____2011, contestatorul solicită să se aibă în vedere faptul că 
sumele menţionate în adresa I.P.J. Brăila reprezintă valoarea totală a 
lucrărilor presupuse, valoare ce include contravaloarea materialelor, drept 
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pentru care a solicitat revizuirea sumei stabilite pentru calcularea obligaţiilor 
fiscale de plată. 
  III. D.G.F.P. Judeţul Brăila având în vedere susţinerile 
contestatorului în raport de constatările organului fiscal teritorial, actele şi 
lucrările dosarului cauzei, precum şi reglementările legale aplicabile speţei, 
reţine următoarele: 
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă se poate pronun ţa pe 
fondul cauzei, în condi ţiile în care la Parchetul de pe lâng ă Tribunalul 
Brăila se afl ă în lucru un dosar penal sub aspectul s ăvârşirii 
infrac ţiunii prev ăzută şi pedepsit ă de art.9 alin.1 din Legea 
nr.241/2005. 
  În fapt, urmare solicitării Inspectoratului de Poliţie al judeţului 
Brăila - Serviciul de Investigare a Fraudelor din adresa nr.___/___2011, 
înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Brăila sub 
nr.___/____2011, organul fiscal teritorial a stabilit un impozit pe venitul net 
anual impozabil suplimentar în sumă totală de ____ lei, în temeiul art.67, 
art.84 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anii 2008 şi 2009 nr.____/___2011 şi respectiv 
nr.____/____2011. 
  Împotriva acestor constatări ____ formulează contestaţie, 
motivând că organul fiscal competent avea obligaţia de a menţiona natura 
şi ceea ce reprezintă debitul presupus a fi datorat. 
  În drept,  potrivit prevederilor art.214 (1) lit.b) din 
O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

“ART. 214 
Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale 

administrativă 
(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie 

motivată, soluţionarea cauzei atunci când: 
…………………… 
b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau 

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 
……………………. 
(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de 
soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat 
suspendarea a încetat sau nu.” 
  Având în vedere prevederile legale reţinute, precum şi faptul că 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila se află înregistrat sub 
nr.___/P/2010, un dosar penal, în care sunt efectuate cercetări faţă de 
numitul ____, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de 
art.9 alin.1 din Legea nr.241/2005, organul de soluţionare constată că nu se 
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poate pronunţa pe fondul cauzei, până când organele de cercetare penală 
nu se vor pronunţa cu privire la aspectele sesizate. 
  Soluţionarea cauzei depinde în tot de soluţia ce se va da în 
dosarul penal aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. 

 Procedura de soluţionare a contestaţiei va fi reluată la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea, la solicitarea contestatorului.   

Pentru cele ce preced şi în temeiul art. 210(1), art.214(1) şi 
art.216(4) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

 
 
                               D E C I D E : 
 
          
Suspendarea soluţionării contestaţiei formulată de ____ 

împotriva deciziilor de impunere anuală pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anii 2008 şi 2009 nr.____/____2011 şi 
respectiv nr.___/____2011, prin care a fost calculat un impozit pe venitul 
net anual impozabil suplimentar în sumă totală de ____ lei, urmând ca 
procedura administrativă să fie reluată la încetarea motivului care a 
determinat pronunţarea acestei soluţii. 

Prezenta decizie este definitivă în calea administrativă de atac 
conform prevederilor art.210(2) din O.G.nr.92/2003, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare şi poate fi atacată în termen 
de şase luni de la comunicare la Tribunalul Brăila, conform prevederilor 
art.218(2) din acelaşi act normativ. 

 
                           DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                      

 

 

 

 


