
D E C I Z I A   NR . 14 / 2006
                            privind  solutionarea  contesta�iei  formulate  de

                       SC  X  SRL  Motru ,                    
  înregistratã  la  D.G.F.P . Gorj  sub  nr. 49851 / 14 . 12 . 2005

              Biroul  solu�ionare   contesta�ii  din  cadrul  D.G.F.P.  Gorj  a  fost  
sesizat de  S.A.F. - A.C.F. Gorj  prin  adresa nr. 8750 din 13 . 01 . 2006, asupra
contesta�iei  formulate  de  SC  X  SRL cu sediul social  în  Motru , jude�ul Gorj.

            Obiectul  contesta�iei  îl  constituie  m�surile  dispuse  de   organele  de
inspectie  fiscala  ale  S.A.F. - A.C.F. Gorj  prin  Decizia  de  impunere  nr .
47307 / 24 .11 . 2005  si  Raportul  de  inspectie  fiscala  încheiat  la  data  de  
18 . 11 . 2005 .         

1) Sume  contestate : 
- TVA  de  plata                                                      ...  lei  RON
- dobanzi  TVA   de  plata                                      ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                    ...  lei  RON

Concomitent , SC  X  SRL  mai  contesta :
2) - masura diminuarii pierderii inregistrate de contestatara prin

neacceptarea  la  deducere  a  urmatoarelor  cheltuieli :

- cheltuieli  pentru  achitarea  contravalorii  pomenilor  efectuate  de  
urmasii  mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru care s-a  dispus  stramutarea  
din  zonele  afectate  de  lucrarile  miniere .

- cheltuieli  aferente  unor  facturi  fiscale  de  apovizionare   care  nu  
sunt  inregistrate  in  baza  de  date  a  Ministerului  Finantelor  Publice ,
provenind  de  la  firme  inexistente , documentele  respective  neindeplinind  
calitatea  de  document  justificativ .

3) - suspendarea  executarii  actului  administrativ , in temeiul  art . 185 ,
alin . 2  din  Codul  de  procedura  fiscala ;

In  raport  de  data  comunicarii  Deciziei  de  impunere  nr . 47307 / 24 .
11 . 2005, respectiv  05 . 12 . 2005 , inscrisa  pe  adresa  de  inaintare  aflata  la  
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dosarul  cauzei , contestatia  a  fost  depusa  in termenul  prevazut  de  art. 177 ,
alin(1) din  OG  nr. 92 / 2003 , republicata  in  26 . 09 . 2005 , privind  Codul  
de  Procedura Fiscala , fiind  inregistrata  la  DGFP  Gorj  in  data  de   14 . 12 .
2005 , asa  cum  rezulta  din  stampila  aplicata  de  serviciul  Registratura  pe  
originalul  contestatiei .

             Vazand  ca  in  speta  sunt  indeplinite  prevederile   art. 176 , alin . 1
din OG  nr. 92 / 2003, republicata , DGFP Gorj  este  investita  sa  se pronunte
in solutionarea  contestatiei  formulate .
        
      I . Asa  cum  rezulta  din  Procura  speciala  nr . 1150 / 07 . 09 . 2005
,anexata  la  dosarul  cauzei , ... in  calitate  de imputernicit  al  SC  X  SRL  
Motru depune  la  D.G.F.P. Gorj contesta�ia  nr. 49851 / 14 . 12 . 2005 ,
împotriva  Deciziei  de  impunere  nr . 47307 / 24 . 11 . 2005  si  a  Raportului  
de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 . 2005 de  organele  de  
inspectie  fiscala  ale  S.A.F - A.C.F.  din  cadrul  D.C.F. Gorj .

          Prin  contesta�ia  formulata  SC  X  SRL  Motru   invoc�  în esen�� , c�  
actul  atacat  este  nelegal  si  netemeinic  pentru  ca :

a) - sumele  stabilite  ca  TVA  de  plata  suplimentara , precum  si  
dobanzile  si penalitatile  aferente  au  fost  stabilite  de  organul  de  control  in  
mod  eronat  si  inexact , la  pct . 6  al  Raportului , organele  de  control  
mentionand  ca  facturile  nu  contineau : numarul  si  data  facturii , adresa  si  
sediul  furnizorului  etc. In  realitate , facturile  respective  contineau  aceste  
date , dar  unele  nu  contineau  datele  de  identificare  ale  mijlocului  de  
transport  sau  o  parte  nu  contineau  datele  de  identificare  ale  delegatului .

b) - privind  calculul  impozitului  pe  profit  sau  al  pierderilor  stabilite  
de  organul  fiscal , consideram  ca  in  mod  incorect  au  fost  stabilite  sumele  
mentionate  la  pct . 3  din  raportul  fiscal , intrucat  organul  fiscal  a  stabilit  
profitul  impozabil  sau  pierderile  prin  diminuarea  cheltuielilor  cu  sume  
aferente  veniturilor , justificate  cu  documente  legale , respectiv  cu  facturi  
legale  si  cu  documente  de  cheltuieli  pentru  despagubirea  persoanelor  fizice
 ca  urmare  a contractului  incheiat  cu  CNLO  sau  cu  Electrocentrale  Turceni
 pentru  achitarea  contravalorii  pomenilor  efectuate  cu  urmasii  
mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru  care  s-a  dispus  stramutarea  din  
zonele  afectate  de  lucrarile  miniere .

         II . Prin Decizia  de  impunere  nr . 47307 / 24 . 11 . 2005  si  Raportul  de  
inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 . 2005 , organele  de  inspectie  
fiscala  ale  S.A.F - A.C.F. Gorj au  calculat  urmatoarele  debite  suplimentare :

- TVA  de  plata                                                     ...  lei  RON
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- dobanzi  TVA   de  plata                                     ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                   ...  lei  RON

III . Cu adresa  nr . 47680 / 09 . 12 . 2005 , Biroul  juridic  al  DGFP  Gorj
 a  inaintat  aceste  constatari  Parchetului  de  pe  langa  Judecatoria  Motru .

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

Inspectia  fiscala  a  vizat  perioada  01 . 07 . 2002 - 30 . 09 . 2005  pentru
impozitul  pe  profit , respectiv  perioada  25 . 11 . 2002 - 25 . 10 . 2005  pentru  
TVA .

a) Cu  privire  la  capatul  de  cerere  privind :
- TVA  de  plata                                                      ...  lei  RON
- dobanzi  TVA   de  plata                                      ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                    ...  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  
Motru , în condi�iile în care constatarile organelor de inspectie  fiscala  la
aceast� societate , au fost  inaintate  Biroului  juridic  al  DGFP  Gorj , cu  
adresa  nr. 8239 / 28 . 11 . 2005 .   

De  asemenea , cu adresa  nr . 47680 / 09 . 12 . 2005 , Biroul  juridic  al  
DGFP  Gorj  a  inaintat  aceste  constatari  Parchetului  de  pe  langa  
Judecatoria  Motru .

         În fapt , prin  Raportul  de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 .
2005 , organele  de  inspectie  fiscala  ale  S.A.F - A.C.F. Gorj au  calculat  
urmatoarele  debite  suplimentare :

- TVA  de  plata                                                      ...  lei  RON
- dobanzi  TVA   de  plata                                      ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                    ...  lei  RON

Precizam  ca  la  stabilirea  obligatiilor datorate  organele  de  inspectie  
fiscala  au  avut  in  vedere   adresele  primite  de  la  Compania  Nationala  
Imprimeria  Nationala , respectiv  DGFP  Arad  prin  care  se  comunica  faptul  
ca  societatile  furnizoare  de  marfuri  nu  figureaza  in  baza  de  date  Registrul
 Contribuabililor  persoane  juridice  a  Ministerului  Finantelor  Publice .

3



        Deficien�ele pe linie financiar - fiscal� consemnate în actul de control , au
fost  inaintate  Biroului  juridic  al  DGFP  Gorj , cu  adresa  nr. 8239 / 28 . 11 .
2005 .   

De  asemenea , cu adresa  nr . 47680 / 09 . 12 . 2005 , Biroul  juridic  al  
DGFP  Gorj  a  inaintat  aceste  constatari  Parchetului  de  pe  langa  
Judecatoria  Motru , institu�ie îndrituit� s� aprecieze  dac�  în  cauz�  pentru
fapta încriminat� de art. 11, lit . b  si  c din Legea nr. 87 / 1994 pentru  
combaterea  evaziunii  fiscale , republicata , sunt  sau  nu  întrunite elementele
constitutive  ale  infractiunii . 

Astfel , intre  stabilirea  obligatiilor  bugetare  constatate  prin  raportul  
de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 . 2005, constatarile  organelor
 de  inspectie  fiscala  ale  DGFP  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  la  26  septembrie  
2005, 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 ”.

Fata  de  cele  precizate  anterior , pentru  capatul  de  cerere  privind :
- TVA  de  plata                                                      ...  lei  RON
- dobanzi  TVA   de  plata                                      ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                 ...  lei  RON , se  va  

proceda  la  suspendarea  solutionarii  pe  cale  administrativa  a  contestatiei  
formulate  de  SC  X  SRL  Motru .
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2 . Cu  privire  la  capatul  de  cerere  privind  masura diminuarii pierderii
inregistrate  de  contestatara  prin  neacceptarea  la  deducere  urmatoarelor  
cheltuieli :

a) - cheltuieli  pentru  achitarea  contravalorii  pomenilor  efectuate  de  
urmasii  mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru care s-a  dispus  stramutarea  
din  zonele  afectate  de  lucrarile  miniere .

b) - cheltuieli  aferente  unor  facturi  fiscale  de  apovizionare   care  nu  
sunt  inregistrate  in  baza  de  date  a  Ministerului  Finantelor  Publice ,
provenind  de  la  firme  inexistente , documentele  respective  neindeplinind  
calitatea  de  document  justificativ .

2a) In  ceea  ce  priveste  neacceptarea  la  deducere  a  cheltuielilor  
pentru  achitarea  contravalorii  pomenilor  efectuate  de  urmasii  mortilor  
stramutati  din  cimitirele  pentru care s-a  dispus  stramutarea  din  zonele  
afectate  de  lucrarile  miniere .

Prin  capitolul  privind  impozitul  pe  profit  din  raportul  de  inspectie  
fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 . 2005 , organele  de  inspectie  fiscala  au  
stabilit  ca  pe  perioada  01 . 07 . 2002 - 30 . 09 . 2005 , contestatara  a  
inregistrat  in  contabilitate cheltuieli  reprezentand  achitarea  contravalorii  
pomenilor  efectuate  de  urmasii  mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru
care s-a  dispus  stramutarea  din  zonele  afectate  de  lucrarile  miniere , dupa  
cum  urmeaza :

-  ...  lei  ROL   la  31 . 12 . 2002 ;
-  ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2003 ;
-  ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2004 ;
-  ...  lei  RON             la  30 . 09 . 2005 ;

Organele  de  inspectie  fiscala  nu  au  acceptat  la  deducere  aceste  
cheltuieli  cu  despagubirea  persoanelor  fizice  conform  art . 9 , alin . 1  din  
Legea  nr . 414 / 2002  privind  impozitul  pe  profit , potrivit  caruia “ la  
calculul  profitului  impozabil  cheltuielile  sunt  deductibile  numai  daca  sunt  
aferente  veniturilor  impozabile “.

Cu  adresa nr . 49851 / 23 . 01 . 2005 , biroul  solutionare  contestatii  a  
solicitat  contestatarei  completarea  dosarului  cauzei  cu  urmatoarele  
documente :

- statutul  SC  X  SRL ;
- contractele  incheiate  cu  intreprinderile  miniere  pentru  lucrarile  de  
   stramutare ;
- chitantele  cu  despagubirile  aferente  lucrarilor  de  stramutare ;
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- notele  contabile  prin  care  s-au  inregistrat  contractele  in  cauza  si 
   cheltuielile  cu  despagubirile  aferente ;
- balantele  de  verificare  incheiate  la 31 . 12 . 2002 , 31 . 12 . 2003 , 31.
   12 . 2004  si  30 . 09 . 2005;

Analizand  documentele  prezentate  de  contestatara  s-au  retinut  
urmatoarele :

Contestatara  a  depus  la  dosarul  cauzei  Contractul de  executie  de  
lucrari  nr . 4757 / 15 . 10 . 2001 , situatia  de  lucrari  la  septembrie  2005 ,
Actul  aditional  nr .1  la  contractul  nr . 567 / 08 . 08 . 2003 , Actul  aditional  
nr. 254 / 2004  la  contractul  nr . 567 / 08 . 08 . 2003 , Actul  aditional  nr . 1 /
2005  la  contractul  nr . 567 / 08 . 08 . 2003 , fara  sa  prezinte  Contractul  nr .
567 / 08 . 08 . 2003  care  a  stat  la  baza  intocmirii  tuturor  acestor  acte  
aditionale  ulterioare .

Analizand  Contractul de  executie  de  lucrari  nr . 4757 / 15 . 10 . 2001 ,
pct . 2 , referitor  la  obiectul  si  pretul  contractului , se  retine  faptul  ca   EMC
 Motru  in  calitate  de  achizitor  si  SC  X  SRL  Motru  in  calitate  de  
executant  au  stabilit  de  comun  acord  urmatoarele :

“ Executantul  se  obliga  sa  execute  si  sa  finalizeze  lucrarile  “
Stramutare  cimitir  Stiucani - proiect  simbol  705 - 462 “ si “ Constructie  
cimitir  Stiucani - proiect  simbol  705 - 467 “  in  conformitate  cu  obligatiile  
asumate  prin  prezentul  contract .

Totodata , pct . 3  din  respectivul  contract , referitor  la  durata  
contractului , precizeaza  ca  executantul  se  obliga  sa  execute  si  sa finalizeze
 lucrarile  contractate  asa  cum  este  prevazut  in  graficul  de  executie ,  
respectiv  o  luna  conform  PV  nr . 4914 / 16 . 10 . 2001 .

Intrucat  durata  contactului  amintit  a  fost  de  o  luna , timp  in  care
executantul  se  obliga  sa  execute  si  sa  finalizeze  lucrarile  contractate  asa  
cum  este  prevazut  in  graficul  de  executie , iar  termenul  de  o  luna  expira  
la  data  de  16 . 11 . 2001  rezulta  faptul  ca , Contractul de  executie  de  
lucrari  nr . 4757 / 15 . 10 . 2001 prezentat  de  contestatara  nu  poate  fi  retinut  
in  solutionarea  favorabila  a  contestatiei  intrucat  prevederile  acestui  
contract  au  fost  aplicabile anului  2001 iar  perioada  supusa  inspectiei  fiscale
 a  fost  01 . 07 . 2002 - 30 . 09 . 2005 .

De  asemenea , contestatara  prezinta si  o  serie  de chitante  si  dispozitii  
de  plata  avand  specificatia  “ cheltuieli  funerare “ , documente  care  nu  pot  
fi  retinute  in  solutionarea  favorabila  a  contestatiei  intrucat  ele  atesta  doar
plata  propriu - zisa . Fiind  documente de  plata , pentru  inregistrarea  lor  in  
contabilitate , contestatara  trebuia  sa  prezinte  documentele  care  au  generat  
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aceste  plati , aducand  explicatii  in  legatura  cu   ceea  ce  reprezinta  aceste  
cheltuieli , respectiv  din  ce  se  compun .

Facem  precizarea  ca  sumele  reprezentand  achitarea  contravalorii  
pomenilor  efectuate  de  urmasii  mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru
care  s-a  dispus  stramutarea  din  zonele  afectate  de  lucrarile  miniere , au  
fost  inregistrate  in  contabilitatea  contestatarei , dupa  cum  urmeaza :

-  suma  de  ...  lei  ROL  a  fost  inregistrata  in  contul  6711 “ Cheltuieli  
privind  calamitatile  si  alte  evenimente  extraordinare “ asa  cum  rezulta  din  
balanta  de  verificare  incheiata  la  31 . 12 . 2002 , anexata  in  xerocopie  la  
dosarul  cauzei ;

-  suma  de  ...  lei  ROL  a  fost  inregistrata  in  contul  65811 
“ Despagubiri , amenzi  si  penalitati “ asa  cum  rezulta  din  balanta  de  
verificare  incheiata  la  31 . 12 . 2003 ;
        - suma  de  ...  lei  ROL  a  fost  inregistrata  in  contul  65811 
“ Despagubiri , amenzi  si  penalitati “ asa  cum  rezulta  din  balanta  de  
verificare  incheiata  la  31 . 12 . 2004   ;
       - suma  de  ...  lei  RON  a  fost  inregistrata  in  contul  65811 
“ Despagubiri , amenzi  si  penalitati “ asa  cum  rezulta  din  balanta  de  
verificare  incheiata  la  30 . 09 . 2005 .

Chitantele  si  dispozitiile  de  plata  prezentate  de  contestatara  in  
sustinerea  cauzei , avand  specificatia  “ cheltuieli  funerare “ , atesta  plata  
propriu - zisa  a  unor  activitati  de  prestari  de  servicii .

 Pentru  inregistrarea  in  contabilitate a  acestor  documente , dispozitiile  
legale  in  materie  prevad   ca  toate  serviciile  prestate de  SC  X  SRL  Motru  
sa  fi  fost  efectiv  prestate , sa  fi  fost  executate  in  baza  unui  contract  scris  
care  sa  cuprinda  date  referitoare  la  prestatori , termene  de  executie ,
precizarea  serviciilor  prestate  precum  si  a  tarifelor  percepute, respectiv  
valoarea  totala a  contractului, iar defalcarea  cheltuielilor
de  aceasta  natura  sa  se  faca  pe  intreaga durata  de  desfasurare a contractului
 sau  pe  durata  realizarii  obiectului  contractului .

Verificarea  prestatiei  se  realiza  prin analiza  tuturor  documentelor  
justificative  care  atestau  efectuarea  serviciilor - situatii  de  lucrari , rapoarte  
de  lucru  sau orice  alte  materiale  corespunzatoare  pe   care  contestatara  le  
putea  prezenta  in sustinerea  cauzei .

Intrucat  contestatara  nu  aduce  in  sustinerea  cauzei  documentele  care  
sa   o  fi  indreptatit  sa  inregistreze in  contabilitate  aceste  cheltuieli , nici  in  
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urma  solicitarii exprese  a  biroului  solutionare  contestatii  prin  adresa  nr .
49851 / 23 . 01 . 2005 si  tinand  cont  de   prevederile  pct . 2.4  din  OMFP  nr .
519 / 2005  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  OG  nr . 92 / 2003  privind  Codul
 de  procedura  fiscala , republicata , “ organul de solutionare competent nu se  
poate  substitui contestatorului  cu  privire  la  motivele  de  fapt  si  de  drept  
pentru  care  a  contestat  actul  administrativ  fiscal  respectiv “  .

Din  aceste  considerente , pentru  capatul  de  cerere  privind  masura
diminuarii  pierderii  inregistrate  de  catre  contestara  prin  neacceptarea  la  
deducere  a  cheltuielilor  pentru  achitarea  contravalorii  pomenilor  efectuate  
de  urmasii  mortilor  stramutati  din  cimitirele  pentru care s-a  dispus  
stramutarea  din  zonele  afectate  de  lucrarile  miniere , dupa  cum  urmeaza :

- ...  lei  ROL   la  31 . 12 . 2002 ;
- ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2003 ;
- ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2004 ;
- ...  lei  RON           la  30 . 09 . 2005 , contestatia  urmeaza  a  se  

respinge  ca  neintemeiata  si  nemotivata .

2b) In ceea  ce  priveste  neacceptarea  la  deducere  in  anul  2002  a  
sumei  de  ...  lei  ROL reprezentand  cheltuieli  aferente  unor  facturi  fiscale  
de  apovizionare  emise  de  societati  care  nu  sunt  inregistrate  in  baza  de  
date  a  Ministerului  Finantelor  Publice , provenind  de  la  firme  inexistente ,
conform  adresei  nr . 3967 / 13 . 10 . 2005  a Companiei  

Nationale  Imprimeria  Nationala , respectiv  adresei  nr . 30054 / 20 . 09 . 2005  
a  DGFP  Arad .

Cu adresa  nr . 47680 / 09 . 12 . 2005 , Biroul  juridic  al  DGFP  Gorj  a  
inaintat  constatarile  organelor  de  inspectie  fiscala  Parchetului  de  pe  langa  
Judecatoria  Motru , institu�ie îndrituit� s� aprecieze  dac�  în  cauz�  pentru
fapta încriminat� de art. 11, lit . b  si  c din Legea nr. 87 / 1994 pentru  
combaterea  evaziunii  fiscale , republicata , sunt  sau  nu  întrunite elementele
constitutive  ale  infractiunii . 

Intrucat documentele  inaintate  Parchetului  de  pe  langa  Judecatoria  
Motru  privesc  atat  TVA  cat  si  cheltuielile  in  suma  totala  de  ...  lei  ROL  
inregistrate  in contabilitate  pe  baza  unor  facturi  de  apovizionare   care  nu  
sunt  inregistrate  in  baza  de  date  a  Ministerului  Finantelor  Publice ,
provenind  de  la  firme  inexistente , intre  stabilirea  obligatiei  bugetare  in  
suma  totala  de  ...  lei  ROL constatata  prin  capitolul  impozit  pe  profit  din  
raportul  de  inspectie  fiscala  incheiat  la  data  de  18 . 11 . 2005, constatarile  
organelor  de  inspectie  fiscala  ale  DGFP  Gorj  si  stabilirea  caracterului  
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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 .

Fata  de  cele  precizate  anterior , se  va  proceda  la  suspendarea  
solutionarii  contestatiei  pe  cale  administrativa  pentru  capatul  de  cerere  
privind  masura  neacceptarii  la  deducere , in  anul  2002 a  sumei  de  ...  lei  
ROL  reprezentand  cheltuieli  aferente  unor  facturi  fiscale  de  apovizionare  
emise  de  societati  care  nu  sunt  inregistrate  in  baza  de  date  a  Ministerului
 Finantelor  Publice .

Totodata , facem  precizarea  ca  la  31 . 12 . 2003 , organele  de  inspectie
 fiscala  au  procedat  la :

- neacceptarea  la  deducere a  sumei  de  ...  lei  ROL  reprezentand  
cheltuieli  din  cedarea  mijloacelor  fixe .

- neacceptarea  la  deducere a  sumei  de  ...  lei  ROL , reprezentand  
amenzi si  penalitati  de  intarziere , cheltuieli  care  nu  sunt  deductibile  fiscal  
conform  art . 9 , alin . 7 , lit . b   din  Legea  nr . 414 / 2002  privind  impozitul  
pe  profit .

Desi  la  pct . B) a  contestatiei  SC  X  SRL precizeaza  ca  a  formulat  
contestatie  impotriva  sumelor  stabilite  de  organul  de  control  la pct . 3  din
Raportul  de  inspectie  fiscala  nr . 47307 / 24 . 11 . 2005 contestatara , nu  face  
nici  o  referire  la suma  de ...  lei  ROL  reprezentand  cheltuieli  din  cedarea  
mijloacelor  fixe , respectiv  suma  de  ...  lei  ROL , reprezentand  amenzi si  
penalitati  de  intarziere  si  nici  nu  prezinta  motivele  de  fapt  si  de  drept  
pentru  care  ar  fi  contestat  aceste  sume .

In  aceste  conditii , tinand  cont  de  prevederile  pct . 2.4  din  OMFP  nr
. 519 / 2005  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  OG  nr . 92 / 2003  privind  
Codul  de  procedura  fiscala , republicata , potrivit  caruia “ organul de
solutionare competent nu se  poate  substitui contestatorului  cu  privire  la  
motivele  de  fapt  si  de  drept  pentru  care  a  contestat  actul  administrativ  
fiscal  respectiv “ , se  va  proceda  la  respingerea  contestatiei  ca  nemotivata  
pentru  suma  de  ...  lei  ROL  reprezentand  cheltuieli  din  cedarea  mijloacelor
 fixe  , respectiv  ...  lei  ROL , reprezentand  amenzi si  penalitati  de  intarziere .

3 . Cu  privire  la  capatul  de  cerere  privind  suspendarea  executarii  
deciziei  de  impunere  pana  la  solutionarea  contestatiei .

9



In  drept , potrivit  art . 185  din  OG  nr . 92 / 2003  privind  Codul  de  
procedura  fiscala , republicata la  26  septembrie  2005 :

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

(2) Organul  de  solutionare  a  contestatiei  poate  supenda  executarea  
actului  administrativ  atacat  pana  la  solutionarea  contestatiei , la  cererea  
temeinic  justificata  a  contestatorului .

(...)
(4) Organele  de  solutionare  pot  dispune  institirea  masurilor  

asiguratorii  de  catre  organul  fiscal  competent  in  conditiile  prezentului  
cod. “

Totodata , potrivit  pct . 11 . 3  din  OMFP  nr . 519 / 2005  pentru  
aplicarea  titlului  IX  din  OG  nr . 92 / 2003  privind  Codul  de  procedura  
fiscala , republicata , rezulta  ca  organele  de  solutionare  a  contestatiei  pot  
acorda  suspendarea  executarii  actului  administrativ  fiscal  atacat  numai  
pentru  urmatoarele  motive :

- existenta  unei  indoieli  puternice  asupra  legalitatii  actului  atacat ;
- iminenta  producerii  unei  vatamari  prealabile  a  dreptului  contestat ;
- (...)

In  raport  de  aceste  prevederi , consideram  ca  se  impune  respingerea  
ca  nefondata  a  cererii  de  suspendare  formulate  de  SC  X  SRL  , intrucat  in
 cauza  nu  se  poate  aprecia  ca  exista  una  din  imprejurarile de  mai  sus .

De  asemenea, facem  mentiunea  ca  prin  contestatia  formulata  
contestatara  nu  aduce  argumente care  sa  justifice  temeinicia  acestei  cereri .

In  aceste  conditii , in  lipsa  unor  documente  doveditoare  din  care  sa  
rezulte  iminenta  producerii  unei  pagube , respectiv  prin  care  sa  se  justifice  
temeinicia  cererii  de  suspendare  a  executarii  silite  si  tinand  cont  de  
prevederile  legale  mentionate , nu  se  poate  da  curs  solicitarii contestatarei ,
pentru  acest  capat  de  cerere  contestatia  urmand  a  fi  respinsa  ca  
neintemeiata , neargumentata  si  nesustinuta  cu  documente .

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

D E C I D E :

10



1 . Suspendarea  solutionarii  pe  cale  administrativa  a  contestatiei  
formulate  de  SC  X  SRL , pentru  urmatoarele  sume :

- TVA  de  plata                                                     ...  lei  RON
- dobanzi  TVA   de  plata                                     ...  lei  RON
- penalitati  de  intarziere  TVA                   ...  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 , conform  celor  retinute  prin  prezenta  
decizie.

Dosarul  cauzei  se  transmite  organului  de  control , 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 . 183  din  OG  nr . 92 / 2003, republicata .

2 .  Suspendarea  solutionarii   pe  cale  administrativa  a  contestatiei  
formulate  de  SC X  SRL  pentru  capatul  de  cerere  privind  masura  
neacceptarii  la  deducere, in  anul 2002 a  sumei  de  ...  lei  ROL  reprezentand  
cheltuieli  aferente  unor  facturi  fiscale  de  apovizionare  emise  de  societati  
care  nu  sunt  inregistrate  in  baza  de  date  a  Ministerului  Finantelor  Publice
, 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 , conform  celor  retinute  prin  prezenta  
decizie.

Dosarul  cauzei  se  transmite  organului  de  control , 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 . 183  din  OG  nr . 92 / 2003, republicata .

3 . Respingerea  contestatiei  ca  neintemeiata  si  nemotivata  pentru  
capatul  de  cerere    privind  masura diminuarii  pierderii  inregistrate de  catre  
contestara  prin  neacceptarea  la  deducere a  cheltuielilor  pentru  achitarea  
contravalorii  pomenilor  efectuate  de  urmasii  mortilor  stramutati  din  
cimitirele  pentru care s-a  dispus  stramutarea  din  zonele  afectate  de  lucrarile
 miniere , dupa  cum  urmeaza :

- ...  lei  ROL   la  31 . 12 . 2002 ;
- ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2003 ;
- ...  lei  ROL           la  31 . 12 . 2004 ;
- ...  lei  RON             la  30 . 09 . 2005 .
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4 . Respingerea  contestatiei  ca   nemotivata   pentru  suma  de  ...  lei  
ROL  reprezentand  cheltuieli  din  cedarea  mijloacelor  fixe  , respectiv ... lei  
ROL , reprezentand  amenzi si  penalitati  de  intarziere .

5 . Respingerea  contestatiei  ca  neintemeiata , neargumentata  si  
nesustinuta  cu  documente , pentru  capatul  de  cerere  privind  suspendarea  
executarii  deciziei  de  impunere  pana  la  solutionarea  contestatiei .

6 . Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen  de  6  luni  de  la  data  
comunicarii , la  Tribunalul  Gorj - Sectia  Comerciala  si  Contencios  
Administrativ , in  conditiile  legii .
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