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Privind solutionarea cererii de suspendare a executãrii mãsurilor stabilite prin Decizia de
impunere nr.14 din 31.01.2006, prin raportul de inspectie fiscalã  încheiat la data de 31.01.2006
si prin  procesul verbal  încheiat la data de 03.11.2005, depusã de cãtre S.C. X S.R.L. cu sediul
social în localitatea Simleu Silvaniei, strada Oasului nr.4 judetul Sãlaj.

Directia Generalã a Finantelor Publice a judetului Sãlaj a fost sesizatã printr-o  adresã  
inregistratã la D.G.F.P. Sãlaj sub nr. 4317 din 30.03.2006 asupra cererii S.C. X S.R.L. de
suspendare a mãsurilor stabilite prin Decizia de impunere nr.14 din 31.01.2006, prin raportul de
inspectie fiscalã din data de 31.01.2006 si prin  procesul verbal  din data de 03.11.2005,  acte
încheiate de cãtre Activitatea Controlului Fiscal Sãlaj.

Cauza supusã solutionãrii este dacã D.G.F.P. Sãlaj poate suspenda executarea Deciziei de
impunere nr.14 din 31.01.2006, a  raportului de inspectie fiscalã încheiat la data de 31.01.2006 si
a procesului verbal  încheiat la data de 03.11.2005,  în conditiile în care societatea nu aduce
argumente temeinice si documente din care sã rezulte producerea unei vãtãmãri ireparabile în
desfasurarea acivitãtii.

In sustinerea acestei cereri societatea aratã cã, comisarii Gãrzii Financiare au sesizat
organele de urmãrire penalã, astfel încât pânã la terminarea cercetãrii penale sumele
suplimentare constatate “NU SUNT CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE SI deci  NU POT FI
EXECUTATE”.

In fapt societatea a formulat contestatie împotriva Deciziei de impunere nr.14 din
31.01.2006, a  raportului de inspectie fiscalã încheiat la data de 31.01.2006 si a procesului verbal
 încheiat la data de 03.11.2005, contestatie înregistratã la D.G.F.P. Sãlaj sub nr.3592 din
14.03.2006.

 Prin Decizia 32 din 04.09.2006, D.G.F.P. Sãlaj a suspendat solutionarea contestatiei
formulatã pânã la pronuntarea unei solutii  definitive pe latura penalã. 

In drept art. 185 al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã
fiscalã, republicatã prevede:

Suspendarea executãrii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativã de atac nu suspendã executarea

actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solutionare a contestatiei poate suspenda executarea actului

administrativ atacat pânã la solutionarea contestatiei, la cererea temeinic justificatã a
contestatorului.



Aceastã prevedere legalã instituie posibilitatea organelor de solutionare de a dispune la
cererea temeinic justificatã a contestatarului, tinând seama de motivele invocate de acesta, în
conformitate cu prevederile legale, sã  suspende executarea actului administrativ fiscal atacat
pânã la solutionarea contestatiei.

Luând în considerare faptul cã societatea a formulat contestatie împotriva Deciziei de
impunere nr.14 din 31.01.2006, întocmitã în baza raportului de inspectie fiscalã încheiat la data
de 31.01.2006 si a procesului verbal încheiat la data de 03.11.2005 precum si faptul cã un
exemplar al procesului verbal a fost înaintat Inspectoratului de Politie al judetului Sãlaj în
vederea continuarii cercetãrilor privind sãvârsirea infractiunii prevãzute de art. 11 al Legii
87/1994 ( în vigoare la data sãvârsirii faptelor) organul de solutionare a contestatiei pe cale
administrativã nu s-a putut pronunta asupra legalitãtii faptelor constatate, care atrag plata la
bugetul statului a sumelor stabilite suplimentar, motiv pentru care în temeiul art. 184 din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã a dispus
suspendarea solutionãrii contestatiei.

 Argumentul societãtii, adus în sustinerea cererii, privind faptul cã pânã la terminarea
cercetãrii penale sumele suplimentare constatate nu sunt “certe, lichide si exigibile si nu pot fi
executate” nu se poate retine în solutionarea favorabilã a cererii întrucât nu este sustinut de
documente. 

Analizând argumentul prezentat si în lipsa unor documente care sã justifice temeinicia
acestei cereri,  tinând cont de prevederile legale, urmeazã ca cererea de suspendare a executãrii
mãsurilor stabilite prin Decizia de impunere nr.14 din 31.01.2006 emisã în baza  raportului de
inspectie fiscalã din data de 31.01.2006 si a  procesului verbal  din data de 03.11.2005 sã fie
respinsã.

Pentru considerentele arãtate în continutul deciziei în temeiul Ordonantei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se

           D E C I D E:

1. Respingerea ca neîntemeiatã a cererii  formulatã S.C. X S.R.L. 
2. Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la data

conunicãrii.
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