
                                D E C I Z I A   N R .  99 / 2006
                          privind  solutionarea  contesta�iei  formulate  de

                 SC  X  SRL  din  TG - JIU ,                   
   înregistratã  la  D.G.F.P . Gorj  sub  nr. 53239 / 12 . 12 . 2006

              Biroul  solu�ionare  contesta�ii  din  cadrul  D.G.F.P.  Gorj  a  fost  
sesizat de  SAF - ACF  Gorj  prin  adresa  nr. 10854  din  12 . 12 . 2006 , asupra
contesta�iei formulate de  SC  X  SRL  cu  sediul  social   în Tg-Jiu , jude�ul
Gorj.

Obiectul contesta�iei îl constituie  m�surile  dispuse  de   organele  de
control  ale  SAF - ACF  Gorj  prin  Raportul de  inspectie  fiscala  incheiat  la  
data  de  11 . 09 . 2006 , respectiv Decizia  de  impunere   nr . 469 / 12 . 09 .
2006  .

Sume  contestate : 
- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                 ...  lei  RON
- impozit  pe  venit  microintreprinderi                   ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                                  ...  lei  RON

Totodata , SC  X  SRL  solicita si  suspendarea  executarii  actului  
administrativ  fiscal , pana  la  solutionarea  contestatiei .



In  raport  de  data  comunicarii  Deciziei  de  impunere  nr . 469 / 12 . 09
. 2006 , contestatia  a  fost  depusa  la  Tribunalul  Gorj  in termenul  prevazut  
de  art. 177 , alin(1) din  OG  nr. 92 / 2003 , republicata  in  26 . 09 . 2005 ,
privind  Codul  de  Procedura Fiscala 

Vazand  ca  in  speta  sunt  indeplinite  prevederile  art. 176  si 177 din
OG nr. 92 / 2003 republicata , D.G.F.P. Gorj  este  investita  sa  se pronunte in  
solutionarea  contestatiei  formulate .
        
        I . Prin  contestatia  formulata  SC  X  SRL Tg - Jiu   , invoc�  în esen�� , c�
sunt nereale �i netemeinice sus�inerile �i concluziile organului de control ,
intrucat :

- Pentru  a  ajunge  la  aceste  sume , organele  de  control  fiscal  au  avut  
in  vedere  un  proces  verbal  al  Garzii  Financiare  Gorj  inregistrat  sub  nr .
303911 / 04 . 08 . 2006  prin  care  se  sustine  nefundamentat  din  punct  de
vedere  juridic  ca  s-au  inregistrat  venituri  neinregistrate  in evidenta  
contabila  a  societatii .

- Este  complet  incorect  modul  in  care  au  fost  stabilite  aceste  
obligatii  fiscale , care  nu  au  avut  la  baza  vanzari  efective  de  marfuri  ori  
introducerea  de  marfuri  in  societate  fara  documente  legale , ci  doar  
anumite  insemnari  personale  ale  administratorului  social  care  nu  au  nici  o  
legatura  cu  gestiunea  societatii . 

           II . Prin  Raportul de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  11 . 09 .
2006 , respectiv Decizia  de  impunere   nr . 469 / 12 . 09 . 2006 , organele  de  
control ale  SAF - ACF  Gorj  au  stabilit în sarcina  contestatarei  urmatoarele  
obligatii  fiscale :

- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                 ...  lei  RON
- impozit  pe  venit  microintreprinderi                   ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                           ...  lei  RON considerand  

ca  SC  X  SRL Tg - Jiu , nu  a  inregistrat  in  evidenta contabila  a  societatii  in
 perioada  01 . 01 . 2004 - 30 . 06 . 2006 venituri , dupa  cum  urmeaza :

- pentru  anul  2004 , venituri  neinregistrate  in  contabilitate  in suma    
de  ...  lei  RON  ;

- pentru  anul  2005 , venituri  neinregistrate  in  contabilitate  in suma    
de  ...  lei  RON  ;



- pentru  perioada  ianuarie - iunie  2006 , venituri  neinregistrate  in  
contabilitate  in suma    de  ...  lei  RON  .

     III . Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constat�rile organelor de control, precum �i motivele invocate de societate, se
re�in urm�toarele:

Cu  privire  la  capatul  de  cerere  privind  :
- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                 ...  lei  RON
- impozit  pe  venit  microintreprinderi                   ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                                  ...  lei  RON         
D.G.F.P. Gorj , prin  biroul  solutionare  contesta�ii  este investit s� se

pronun�e dac� poate fi solu�ionat� pe fond contesta�ia formulat�  de SC  X  SRL
Tg - Jiu , în condi�iile  în care  constatarile  organelor  de  inspectie  fiscala  ale
 SAF - ACF  Gorj , au fost  transmise  Parchetului de  pe langa  Judecatoria  Tg
- Jiu cu  adresa  nr. 39 . 546 / 09 . 11 . 2006 .   

         În fapt , inspectia fiscala  s-a  realizat in baza  adresei  nr . 303952 / GJ /  
08 . 08 . 2006  prin  care  Garda  Financiara  Sectia  Gorj  a  inaintat  catre  SAF
- ACF  Gorj   Procesul  verbal  de  constatare inregistrat  la  Garda  Financiara  
Gorj  sub  nr . 303911 / 14 . 08 . 2006 , solicitand  efectuarea  controlului  fiscal  
in  vederea stabilirii  exacte  a  impozitelor , taxelor si  a  majorarilor  de
intarziere  aferente , datorate  de  contribuabil  catre  bugetul  de  stat , ca  
urmare  a  faptului  ca  SC  X  SRL Tg - Jiu  nu  a  inregistrat  in  evidenta  
contabila  a  societatii , venituri , dupa  cum  urmeaza :

- pentru  anul  2004 , venituri  neinregistrate  in  contabilitate  in suma    
de  ...  lei  RON  ;

- pentru  anul  2005 , venituri  neinregistrate  in  contabilitate  in suma    
de  ...  lei  RON  ;

- pentru  perioada  ianuarie - iunie  2006 , venituri  neinregistrate  in  
contabilitate  in suma    de  ...  lei  RON  .

Prin  Raportul de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  11 . 09 . 2006 ,
respectiv Decizia  de  impunere   nr . 469 / 12 . 09 . 2006 , organele  de  control
ale  SAF - ACF  Gorj  au  stabilit în sarcina  contestatarei  urmatoarele  obligatii
 fiscale :

- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                 ...  lei  RON



- impozit  pe  venit  microintreprinderi                   ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                                  ...  lei  RON , 

prin  repunerea  veniturilor  stabilite  prin  procesul  verbal  incheiat  de  catre  
Garda  Financiara  Gorj  la  data  de  04 . 08 . 2006 , considerate  venituri  
neinregistrate  in  evidenta contabila  a  societatii .

         Cu adresa  nr. 39546 / 09 . 11 . 2006  constatarile  organelor  de  inspectie  
fiscala au  fost inaintate Parchetului  de  pe  langa  Judecatoria  Tg - Jiu ,
institu�ie îndrituit� s� aprecieze  dac�  în  cauz�  pentru fapta încriminat�  sunt  
sau  nu  întrunite elementele constitutive  ale  infractiunii . 

Astfel , intre  stabilirea  obligatiilor  bugetare  constatate  prin Decizia  de  
impunere  nr . 469 / 12 . 09 . 2006 , constatarile  organelor  de  inspectie  fiscala  
ale  SAF - ACF  Gorj  si  stabilirea  caracterului  infractional al faptelor
savarsite  exista  o  stransa  legatura  de  interdependenta  de  care  depinde  
solutionarea  cauzei  dedusa  judecatii . 

In  aceste  conditii , organele  administrativ - jurisdictionale  nu  se  pot  
pronunta  pe  fondul  cauzei , inainte  de   a  se  finaliza  solutionarea  laturii  
penale .

         În  drept , cauzei  îi sunt  incidente  prevederile  art. 184 din O.G. nr. 92 /
2003 privind   Codul  de  procedura  fiscala , republicata , conform  caruia:

       “ (1) Organul de solutionare competent poate suspenda prin decizie
motivata, solutionarea cauzei atunci când:
          a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in
drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni a carei
constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie
data in procedura administrativa;
       b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau
inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati    
            ...
        (3) Procedura administrativa este reluata la încetarea motivului care a
determinat suspendarea ”.

Din  aceste  considerente  pentru  capatul  de  cerere  privind



- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                  ...  lei  RON
- impozit  pe  venit  microintreprinderi                    ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                                  ...  lei  RON   se  va  

proceda  la  suspendarea  procedurii  de  solutionare  a  contestatiei  pe  cale  

administrativa , procedura administrativa urmand  sa  fie reluata  la  încetarea  
motivului  care  a  determinat  suspendarea .

Cu  privire  la  capatul  de  cerere  privind  suspendarea  executarii  
actului  administrativ  fiscal , pana  la  solutionarea  contestatiei

In  fapt , prin  contestatia  formulata , contestatara  solicita suspendarea  
executarii Decizia  de  impunere  nr . 469 / 12 . 09 . 2006 ,pana  la  solutionarea  
contestatiei .

In  drept , suspendarea  executarii  actului  administrativ  fiscal  este  
reglementata  prin  art . 185  din  O.G. 92 / 2003  privind  Codul  de  Procedura
Fiscala , republicata , modificat  ulterior  prin  Legea  nr . 158 / 2006  privind  
aprobarea  OUG  nr . 165 / 2005  pentru  modificarea  O.G. 92 / 2003  privind  
Codul  de  Procedura Fiscala , dupa  cum  urmeaza :

" (1)  Introducerea  contestatiei  pe  calea  administrativa  de  atac  nu  
suspenda  executarea  actului  administrativ  fiscal .

(2)  Dispozitiile  prezentului  articol  nu  aduc  atingere  dreptului
contribuabilului  de  a cere  suspendarea  actului  administrativ  fiscal , in  
temeiul  Legii  contenciosului  administrativ  nr . 554 / 2004 , cu  modificarile  
ulterioare, cu  conditia  depunerii  unei  garantii  la  nivelul  sumei  contestate."

Fata  de  cele  precizate  anterior  se  retine  faptul  ca  DGFP  Gorj  nu  
are  competenta  materiala  de  a  se  investi  cu  analiza  pe  fond  a  contestatiei  
formulate  de  SC  X  SRL   din  Tg - Jiu , in  ceea  ce  priveste  capatul  de  
cerere  privind  suspendarea  executarii  actului  administrativ , pana  la  
solutionarea  prezentei  contestatii , intrucat   competenta  de  solutionare a  
acestei contestatii  apartine  instantei  judecatoresti  competente , asa  cum  se  
precizeaza expres  prin  art . 185  din  O.G. 92 / 2003  privind  Codul  de  
Procedura Fiscala , republicata , modificat  ulterior  prin  Legea  nr . 158 / 2006  
privind  aprobarea  OUG  nr . 165 / 2005  pentru  modificarea  O.G. 92 / 2003  
privind  Codul  de  Procedura Fiscala , republicata  la  26  septembrie  2005 .
        



            Pentru  considerentele  aratate , în temeiul art. 183 alin .1 , din  O.G. 92 /
2003  privind  Codul  de  Procedura Fiscala , republicata , DGFP Gorj  prin  
directorul  executiv ,

 D E C I D E :

1 . Suspendarea  solutionarii  pe  cale  administrativa  a  contestatiei  
formulate  de SC  X  SRL din  Tg - Jiu   impotriva Deciziei  de  impunere  nr .
469 / 12 . 09 . 2006 , pentru  capatul  de  cerere  privind    :

- impozit  profit                                                        ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere  impozit  profit                  ...  lei  RON
- impozit  pe  venit  microintreprinderi                    ...  lei  RON
- majorari  de  intarziere impozit  pe  venit  
  microintreprinderi                                                  ...  lei  RON  ,       

pana  la  pronuntarea  unei  solutii  definitive  pe  latura  penala , procedura  
administrativa  urmand  a  fi  reluata  la  incetarea  motivului  care  a  determinat
 suspendarea , in  conditiile  legii .

Dosarul  cauzei  se  transmite  organului  de  inspectie  fiscala , urmand  
ca  la  incetarea  motivului  care  a  determinat  suspendarea  solutionarii  
contestatiei , in  functie  de  solutia  adoptata , acesta  sa  fie  transmis  organului
 de  solutionare  competent, conform  art . 184  din  OG  nr . 92 / 2003,
republicata .

2 . In  ceea  ce  priveste  capatul  de  cerere  privind  suspendarea  
executarii  actului  administrativ , pana  la  solutionarea  prezentei  contestatii ,
DGFP  Gorj  nu  are  competenta  materiala  de  a  se  investi  cu  analiza  pe  
fond  a  contestatiei  formulate  de  SC  X  SRL  din  Tg - Jiu , intrucat  
competenta  de  solutionare a  acestei contestatii  apartine  instantei  
judecatoresti  competente , potrivit  art . 185  din  O.G. 92 / 2003  privind  
Codul  de  Procedura Fiscala , republicata , modificat  ulterior  prin  Legea  nr .
158 / 2006  privind  aprobarea  OUG  nr . 165 / 2005  pentru  modificarea  O.G.
92 / 2003  privind  Codul  de  Procedura Fiscala , republicata  la  26  septembrie  
2005 .

3 . Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  la  Tribunalul  Gorj - Sectia  
Comerciala  si  Contencios  Administrativ , in  conditiile  legii .


