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DECIZIA NR._109_____ 

din __________23.08.2010__ 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

................  
din localitatea Mili��u�i ……., jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  
sub nr. ………..  

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat� de  Administra�ia Finan�elor Publice Comunale R�d�u�i prin adresa nr. 
…………, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr. ………., cu privire la contesta�ia formulat� de ................, având 
domiciliul fiscal în localitatea Mili��u�i nr. …….., jude�ul Suceava. 

 
Societatea contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Comunale R�d�u�i, privind 
suma de ................, reprezentând accesorii aferente accizelor. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 

alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  ................ prin contesta�ia  formulat� solicit� revocarea Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, privind major�rile de 
întârziere în sum� de ................, aferente accizelor stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ................, emis� de Direc�ia Regional� Vamal� pentru Accize �i opera�iuni 
Vamale Suceava, pe motiv c� este nelegal�. 

 
Societatea precizeaz� c�, deoarece împotriva Deciziei de impunere nr. 

................ a formulat contesta�ie �i cerere de anulare la Tribunalul Suceava, care face 
obiectul Dosarului nr. ................ pentru mai multe motive de nelegalitate, consider� 
c� o decizie de impunere emis� pentru major�ri de întârziere, în baza unei decizii 
nelegale, este de asemenea, nelegal�, pentru acelea�i motive invocate în cadrul 
deciziei având ca obiect accizele pentru motorin�. 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int. 614 
Fax : 0230 215 087 
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Petenta precizeaz� c�, în cazul Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ................, invoc� motivele de nelegalitate exprimate pentru revocarea �i 
anularea deciziei de impunere nr. ................. 

Contestatoarea afirm� c�, în Dosarul nr. ................, în temeiul art. 15 din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Tribunalul Suceava a dispus 
suspendarea Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ................ �i a Deciziei de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
................, emise de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Suceava, prin care a fost imputat� societ��ii suma de ................ – accize neachitate �i 
suma de ................ – penalit��i de întârziere aferente accizelor neachitate, pân� la 
solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cererii în anulare a celor dou� acte mai sus 
men�ionate. 

În contesta�ia formulat�, societatea precizeaz� c�, având în vedere 
dispozi�iile art. 14 alin. 7 din acela�i act normativ, solicit� s� nu se mai întreprind� 
acte de executare pân� la solu�ionarea în mod definitiv �i irevocabil a Dosarului nr. 
................. 

Contestatoarea sus�ine c� emiterea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ................ este abuziv� �i nelegal�, deoarece este emis� în temeiul 
Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ................, act administrativ suspendat în prezent. 

Petenta consider� c� nu este posibil� emiterea unor acte în temeiul unor 
acte administrative suspendate de c�tre o instan�� judec�toreasc�, motiv pentru care 
solicit� revocarea �i anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
................. 

 
II.  Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

................, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice 
Comunale R�d�u�i au stabilit c�  ................ datoreaz� major�ri de întârziere 
aferente accizelor pentru motorin� în sum� de ................. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a accizelor pentru motorin� în sum� de 

................, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ................, întocmit� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� – Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava,  
s-au calculat pentru perioada 20.06.2009-31.03.2010 major�ri de întârziere în sum� 
de ................. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ................, stabilite 

prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, aferente 
accizelor în sum� de ................, stabilite prin Decizia de impunere nr. ................, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava se poate pronun�a pe fondul 
cauzei, în condi�iile în care, prin Decizia nr. ................ s-a dispus suspendarea 
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solu�ion�rii contesta�iei pentru crean�ele fiscale ce au generat accesoriile pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul AFPC R�d�u�i au stabilit c� ................ 

datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de ................, pentru perioada 
20.06.2009-31.03.2010, pentru neachitarea în termen a accizelor în sum� de 
................, datorate de societate, ce au fost stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ................, emis� de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava. 

Societatea sus�ine c� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
................ este abuziv� �i nelegal� pe motiv c� este emis� în temeiul Deciziei de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
................, act administrativ suspendat în prezent de c�tre Tribunalul Suceava, în 
temeiul art. 15 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 

La dosarul contesta�iei este anexat în copie certificatul eliberat de 
Tribunalul Suceava – Sec�ia Comercial�, de Contencios Administrativ �i Fiscal la 
data de 02.10.2009, prin care se admite cererea de suspendare a execut�rii silite �i se 
suspend� executarea Soma�iei nr. ................ �i a Titlului executoriu din 03.08.2009, 
emise în dosarul execu�ional nr. ................ al Administra�iei Finan�elor Publice 
Comunale R�d�u�i. 

La data de 15.07.2009, DJAOV Suceava a formulat Sesizare c�tre 
Parchetul de pe Lâng� Judec�toria R�d�u�i pentru crean�e fiscale principale în sum� 
de ................, care au generat major�rile de întârziere stabilite prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................. 

Prin Decizia nr. ................, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava a dispus suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de 
societate împotriva Deciziei de impunere nr. ................ privind accizele în sum� de 
................ pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, întrucât exist� 
indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare are o înrâurire hot�râtoare asupra 
solu�iei ce urmeaz� a fi dat� cu privire la contesta�ia formulat�. 

 
În  drept, sunt aplicabile prevederile art. 214  din Ordonan�a Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, prin decizie 

motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: […] 
b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 

inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. 
(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea […].” 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin Decizia nr. 

................, a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei pentru accizele în sum� de 

................, care au generat accesoriile contestate, în sum� de ................, pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, întrucât exist� indiciile s�vâr�irii 
unei infrac�iuni a c�rei constatare are o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce 
urmeaz� a fi dat� cu privire la contesta�ia formulat�. 
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Prin Decizia nr. ................, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava precizeaz� c�: 

„Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
................, contestat� de ................, �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptei 
s�vâr�ite exist� o strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele vamale au stabilit c� 
pentru cantit��ile de motorin� achizi�ionate de ................ de la S.C. …………. S.R.L. 
�i S.C. …………. S.R.L. �i comercializate c�tre utilizatorii finali prin sta�ia proprie de 
distribu�ie, nu se poate face dovada provenien�ei dintr-un antrepozit fiscal pe tot 
circuitul economic �i c� au fost introduse în sistemul de accizare, �i prin urmare, 
organele fiscale au constatat c� circuitul economic se întrerupe la ................ �i au 
considerat c� petenta s-a sustras de la plata obliga�iilor c�tre bugetul statului, 
stabilind suplimentar obliga�ii fiscale în sum� total� de ……………. lei, 
reprezentând ................ – accize �i ................ – major�ri de întârziere accize. 

Aceste constat�ri au fost transmise organelor de cercetare din cadrul 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i cu adresa nr. ……….., spre competent� 
cercetare. 

Organul administrativ nu se poate pronun�a pe fondul cauzei înainte de a 
se finaliza solu�ionarea laturii penale. 

Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale care se pronun�� 
asupra caracterului infrac�ional al faptei ce atrage plata la bugetul statului  a 
obliga�iilor datorate �i constatate în virtutea faptei infrac�ionale.” 

 
Se re�ine c� pentru crean�ele fiscale în sum� de ................, care au generat 

accesoriile în sum� de ................, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ................, s-a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, respectiv pân� la solu�ionarea laturii penale.  

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu este posibil� emiterea 

unor acte în temeiul unor acte administrative fiscale suspendate de c�tre o instan�� 
judec�toreasc�, facem precizarea c� prin certificatul eliberat de Tribunalul Suceava – 
Sec�ia Comercial�, de Contencios Administrativ �i Fiscal la data de 02.10.2009 se 
admite cererea de suspendare a execut�rii silite �i se suspend� executarea Soma�iei nr. 
................ �i a titlului executoriu din 03.08.2009, emise în dosarul execu�ional nr. 
................ al Administra�iei Finan�elor Publice Comunale R�d�u�i. 

 
Faptul c� societatea a ob�inut suspendarea execut�rii crean�ei fiscale 

principale care a generat accesoriile contestate de c�tre o instan�� judec�toreasc�, nu 
înseamn� c� se suspend� emiterea de c�tre organele fiscale a unor noi acte 
administrative fiscale de stabilire a major�rilor de întârziere pentru crean�ele 
neachitate. 

Întrucât debitul stabilit prin Decizia de impunere nr. ................ nu a fost 
achitat la scaden��, organele fiscale au calculat major�ri de întârziere aferente �i au 
emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. .................  
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Deoarece pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de ................, care a 
generat accesoriile de ................, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, prin Decizia nr. ................, a dispus suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, se va suspenda solu�ionarea 
cauzei �i pentru major�rile de întârziere în sum� de ................, stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................,  reprezentând 
m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Având în vedere cele precizate mai sus, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, 
motiv pentru care va suspenda solu�ionarea  cauzei pentru major�rile de întârziere 
de ................. 

 
Procedura administrativ� va fi reluat� dup� solu�ionarea pe fond a 

contesta�iei formulat� pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de ................, 
reprezentând accize pentru motorin�, care a generat accesoriile, de c�tre Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, în conformitate cu prevederile art. 
214 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i 
pct. 10.5 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care prevede: 

 

,,10.5. Organul de solu�ionare competent va relua procedura 
administrativ�, în condi�iile art. 183 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a 
determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale sau 
de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. […]” 

 
 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul 

prevederilor 214 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�,  republicat�, pct. 10.5 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, art. 14 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului 
administrative, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 
                                    D E C I D E: 
 
 
1. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� de ................ din 

localitatea Mili��u�i nr. ………..1, jude�ul Suceava împotriva Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Comunale R�d�u�i, privind suma de ................, reprezentând accesorii aferente 
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accizelor, procedura administrativ� urmând a fi reluat� dup� încetarea motivului 
pentru care s-a dispus suspendarea solu�ion�rii contesta�iei, conform celor men�ionate 
în prezenta decizi. 

Dosarul contesta�iei va fi transmis organului fiscal care a emis Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................, urmând ca la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea s� fie restituit organului competent pentru 
solu�ionarea cauzei potrivit dispozi�iilor legale. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
   DIRECTOR EXECUTIV,  
 
Tema:accesorii-suspendarea solution�rii contestatiei in conditiile in care 
solutionarea cauzei depinde….. 
Art. 214 din OG 92/2003 


