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 Decizia nr.1484  din 21.02.2011 privind solutionarea 
 contestatiei formulate de SC X  SRL, cu domiciliul  fiscal 

in loc. B S,  inregistrata la Directia Generala a          
Finantelor Publice, sub nr……/29.10.2010     

     
       Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Activitatea de 

Inspectie Fiscala prin adresa nr……/28.10.2010, inregistrata la Directia 
Generala a Finantelor Publice sub nr……/29.10.2010, asupra faptului ca prin 
Rezolutia din data de 13.10.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria B M 
data in dosarul penal nr…../P/2010 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata 
de faptuitorul G N, in calitate de asociat unic si administrator al SC X SRL, 
pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta si pedepsita de art.9 
lit.c) din Legea nr.241/2005. 

 
  Avand in vedere ca prin Decizia nr…./23.07.2010, Directia Generala a 

Finantelor Publice a dispus suspendarea solutionarii contestatiei formulate de 
SC X SRL impotriva masurilor dispuse prin decizia de impunere 
nr…../28.04.2010, pentru suma totala de ….. lei reprezentand: impozit pe profit 
in suma de ….. lei, majorari de intarziere aferente in suma de  ….. lei,  taxa pe 
valoarea adaugata in suma de ….. lei si majorari de intarziere aferente taxei pe 
valoarea  adaugata in suma de  ….. lei , pana la pronuntarea unei solutii 
definitive pe latura penala si luand in considerare Rezolutia din data de 
13.10.2010, s-a reluat procedura administrativa, conform art.214 alin.(3) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata. 

 
     Cauza supusa solutionarii este daca Directia G enerala a Finantelor 
Publice se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei formulate 
de SC X SRL, in conditiile in care prin reluarea pr ocedurii administrative, 
luandu-se act de solutia pronuntata de instanta pen ala, s-a constatat ca 
cererea a ramas lipsita de obiect. 
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   In fapt , cu adresa nr…../31.05.2010 Activitatea de Inspectie Fiscala a 
sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria B M, solicitand efectuarea de 
cercetari penale fata de numitul G N, in calitate de administrator al SC X SRL, 
sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art.9 lit.c) 
din Legea nr.241/2005. 
      Prin Rezolutia din data de 13.10.2010 data in dosarul penal nr…./P/2010, in 
urma cercetarilor s-a stabilit ca in perioada 2007 – 2009, SC X SRL  a inregistrat 
in evidenta contabila un numar de … facturi fiscale emise de ... societati 
comerciale, de regula inactive si care nu au declarat la organul fiscal 
operatiunile economice derulate. Documentele nu reflecta operatiuni reale, fapt 
ce rezulta din modalitatea de plata a facturilor (in numerar), toate facturile avand 
o valoare inferioara plafonului de casa de … lei, din lipsa unor contracte sau 
comenzi incheiate cu furnizorii, precum si din faptul ca unii dintre agentii 
economici nu isi desfasoara activitatea la sediul social declarat ( SC C SRL, SC 
T SRL si SC L SRL) sau nu aveau aprovizionari cu materialele vandute. 
      Prin inregistrarea in contabilitate a acestor documente SC X SRL a dedus 
nejustificat taxa pe valoarea  adaugata in suma de …. lei si si-a diminuat 
impozitul pe profit cu suma de ….. lei, cauzand un  prejudiciu total in suma de 
….. lei, la care se adauga majorarile de intarziere aferente in suma de ….. lei.  

 
 La data de 16.06.2010, numitul G N a achitat intreg prejudiciu cauzat 

bugetului de stat, inclusiv majorarile de intarziere in suma de …. lei, aferente 
sumei de …… lei, prin OP nr…., …, … si … din data de 16.06.2010, motiv 
pentru care, organele de cercetare penala au dispus neinceperea urmaririi 
penale fata de faptuitorul G N, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, 
prevazuta si pedepsita de art.9 lit.c) din Legea nr.241/2005. 

 
      In drept, art.214 alin.(3) din Orodnanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, precizeaza: 
 
    ‘’ (3) Procedura administrativa este reluata la  incetarea motivului  care a 
determinat suspendarea sau, dupa, caz, la expirarea termenului stabilit  d e 
organul de solutionare competent potrivit alin.(2),  indiferent daca motivul 
care a determinat suspendarea a incetat sau nu.’’ 
 
    Luand in considerare prevederile legale citate si avand in vedere Rezolutia 
din data de 13.10.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria B M, Biroul 
Solutionarea Contestatiilor a reluat procedura administrativa de solutionare a 
contestatiei, avand in vedere ca motivul care a determinat suspendarea a 
incetat. 
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    Art.206 alin.(1) lit.b) din  acelasi act normativ, prevede: 
   ‘’(1) Contestatia se formuleaza in scris si va c uprinde: 
      b) obiectul contestatiei;                       

 
 Pct.12.1 lit.c) din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta 

Guvernului nr.92/2003, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr.519/2005, precizeaza: 

 ‘’ Contestatia poate fi respinsa ca: 
 
   c) fiind fara obiect , in situatia in care sumele si masurile constatate  nu 

au fost stabilite prin actul administrativ fiscal a tacat sau daca prin reluarea 
procedurii administrative, luandu-se act de solutia  pronuntata de instanta 
penala, se constata ca cererea ramane lipsita de ob iect’’.  

 
      In temeiul prevederilor legale citate si luand act de Rezolutia din data de 
13.10.2010 pronuntata de Parchetul de pe langa Judecatoria B M, din care 
rezulta ca obligatiile fiscale in suma totala …. lei, reprezentand  impozit pe profit 
in suma de …. lei, majorari de intarziere aferente in suma de …. lei, taxa pe 
valoarea adaugata in suma de ….. lei si majorari de intarziere aferente in suma 
de ….. lei, au fost achitate de catre SC X SRL, in urma reluarii procedurii 
administrative s-a constatat ca cererea a ramas fara obiect. 

 
     Pentru considerentele reŃinute în conŃinutul deciziei şi în temeiul prevederilor 
art.210 şi art.217 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, se 
 

 
                                               DECIDE 
 
      

     Respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei formulate de SC X SRL, cu 
domiciliul in B S. 
    Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunal în termen de 6 luni de la data 
comunicării. 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV 
                


