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Biroul de solu�ionare a contesta�iilor 
  DOSAR NR. 9/2013 

 
DECIZIA NR. 10 / 28.02.2013 

privind solu�ionarea contesta�iei depus� de SC NGC  SRL, 
înregistrat� la D.G.F.P. Bistri�a-N�s�ud sub nr. …./08.01.2013 

 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Bistri�a-N�s�ud a fost sesizat� de 
c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. …/08.01.2013, în leg�tur� cu  
contesta�ia depus� de SC NGC SRL cu sediul în loc. Bistri�a, str…, nr…, 
jud.Bistri�a-N�s�ud, având CUI ..0 �i Nr.înreg. la ORC J/06/….. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere 
nr.X0X/16.11.2012 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice Bistri�a-N�s�ud, act administrativ fiscal prin care  s-
au stabilit obliga�ii suplimentare de plat� în sum� total� de … lei, din care suma de 
… lei reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat�, suma de .. lei reprezint� 
dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, iar suma de … 
lei reprezint� penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 Conform cererii introductive �i complet�rilor ulterioare, suma total� 
contestat� este de  .. lei, din care  tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, 
major�ri de înt�rziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei �i 
penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei. 
 Având în vedere prevederile art.205, art.207 �i art.209 din Codul de 
Procedur� Fiscal�, constat�m c� în spe�� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Bistri�a-N�s�ud, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

Din analiza datelor �i a documentelor aflate la dosarul cauzei se desprind 
urm�toarele: 
       I.  Prin Decizia de impunere nr. X0X/16.11.2012 (filele 76-81) emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Bistri�a-N�s�ud, s-au stabilit în sarcina SC NGC  
SRL obliga�ii suplimentare de plat� în sum� total� de  .. lei, din care suma de .. lei 
reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat�, suma de .. lei reprezint� dobânzi/major�ri de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, iar suma de .. lei reprezint� penalit��i 
de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Constat�rile organelor de control se reg�sesc în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. 0XX/16.11.2012 (filele 1- 69), încheiat ca urmare a verific�rii efectuate la SC 
NGC SRL în perioada 08.10.2012-16.11.2012. Inspec�ia a fost efectuat� în vederea 
valorific�rii constat�rilor cuprinse în Procesul verbal nr….22.08.2012 (filele 1-7) 
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întocmit de comisari din cadrul Garzii financiare Sec�ia Bistri�a-N�s�ud �i a cuprins 
perioada 06.11.2008-31.08.2012.  

În concret, constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� care au dus la stabilirea 
de sume suplimentare contestate, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i 
accesorii aferente, sunt urm�toarele: 

a). Referitor la stabilirea TVA suplimentar de plat� în cuantum de .. lei 
aferent� tranzac�iilor desf��urate de contestatoare cu societ��ile afiliate 

Urmare a controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în 
perioada verificat� contestatoarea a efectuat tranzac�ii comerciale, reprezentând atât 
achizi�ii cât �i livr�ri de bunuri �i servicii, cu trei societ��i comerciale afiliate, 
respectiv SC S SRL – CUI …, SC U SRL –CUI .. �i SC R SRL – CUI ….  

Organele de inspecie fiscal� au considerat c� respectivele tranzac�ii nu au 
avut la baz� opera�iuni efectuate, invocând urm�toarele argumente: 

- în Procesul-verbal nr…/22.08.2012 (filele 1-7) încheiat la societatea 
contestatoare de c�tre comisari din cadrul G�rzii Financiare sec�ia B-N se 
consemneaz� c� opera�iunile din facturile de achizi�ii emise de SC S SRL  nu au 
avut loc în realitate; 

- facturile cu men�iunea lucr�ri în construc�ii au anexate acelea�i devize de 
lucr�ri atât la achizi�ii cât �i la livr�ri; 

- în devize nu este men�ionat� denumirea obiectivului, astfel încât acesta s� 
poat� fi identificat; 

- pe facturtile de achizi�ii materiale, nu se men�ioneaz� denumirea bunurilor 
achizi�ionate; 

- nu s-au întocnit note de recep�ie pentru bunurile achizi�ionate; 
- nu s-a condus eviden�a analitic� privind achizi�iile de materiale; 
- pentru anul 2011, înregistrarea pe cheltuieli a materialelor achizi�ionate nu 

s-a f�cut pe baz� de bonuri de consum, iar în perioada 2008-2010, pe bonurile de 
consum nu s-a înscris denumirea materialelor consumate, obiectivul de investi�ii; 

Legat de aceste aspecte, dl …, în nota explicativ� (filele 11-12), nu aduce 
niciun fel de l�muriri, rezumându-se s� men�ioneze c� nu �tie ce a f�cut contabila 
(cu care a reziliat între timp contractul), c� probabil au fost �i unele erori, dar 
oricum, bugetul de stat nu a fost prejudiciat. Referitor la devizele de lucr�ri, dl … 
men�ioneaz� c� acestea au fost f�cute de o persoan� care probabil a uitat s� 
men�ioneze toate informa�iile necesare. 

Prin r�spunsul dat la întrebarea nr.21 din nota explicativ� dl … men�ioneaz� 
c� „pentru a ob�ine cifr� de afaceri am facturat între firme aceea�i valoare”. 

Situa�ia privind achizi�iile, respectiv livr�rile de la/c�tre societ��ile afiliate  
este prezentat� în anexele 17-21 la raportul de inspec�ie fiscal� (filele 22-26 din 
dosar).  

Urmare a constat�rilor prezentate mai sus, invocând prevederile art.11 �i ale 
art.145 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
influen�e fiscale prin anularea TVA colectat� �i a TVA dedus� (aferent tranzac�iilor 
în cauz�) înregistrat� în eviden�ele contabile ale contestatoarei. Întrucât pe total 
perioad� TVA dedus� a fost mai mare decât TVA colectat� cu suma de … lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au re�inut aceast� sum� ca TVA suplimentar de plat�. 
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În Anexa 23 (fila 20) este prezentat� influen�a acestor tranzac�ii asupra TVA 
stabilit� suplimentar la control. 

b). Referitor la neadmiterea la deducere a TVA în cuantum de … lei, 
aferent� unor achizi�ii ce nu au leg�tur� cu opera�iunile taxabile 

S-a constatat c� în luna iulie 2010 societatea a dedus  TVA în cuantum de .. 
lei aferent achizi�iilor de bunuri reprezentând fier beton, ciment, caramid�. 
Achizi�ia bunurilor respective s-a f�cut conform facturilor nr…. �i …emise de SC 
A SA. 

 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� achizi�ia bunurilor respective 
nu are leg�tur� cu opera�iunile taxabile iar la finele anului 2011 contravaloarea 
acestora nu se reg�sea în sold, respectiv stoc. Ca urmare, invocând prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) organele de control nu au admis la deducere suma de … lei, 
sum� ce s-a constituit în TVA suplimentar de plat� la finele controlului. 

c). Referitor la stabilirea TVA suplimentar de plat� în cuantum de … lei 
urmare a tranzac�iilor efectuate cu societatea afiliat� SC UA SRL 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� aferent lunii iulie 2011 petenta 
nu a cuprins în decontul de TVA livr�ri la intern (c�tre societatea afiliat� SC UA 
SRL) în sum� de … lei, cu TVA colectat� aferent� în sum� de .a. lei (fila 35). 

De asemenea, nu s-au înregistrat în eviden�a contabil� �i nu s-au declarat prin 
deconturile de TVA, în perioada mai 2011-iunie 2012, un num�r de 5 facturi 
reprezent�nd livr�ri c�tre aceea�i societate, cu baza impozabil� total� în sum� de .. 
lei �i TVA colectat� aferent� în sum� de .b. lei (fila 21). 

Organele de inspec�ie fiscal�, invocând prevederile art.11 din Legea 
contabilit��ii, prevederile art.150 alin.(1) �i art.156 alin.(1)-(2) din Codul fiscal dar 
�i prevederile art.22 lit.b) din Codul de procedur� fiscal� au stabilit TVA 
suplimentar de plat� în cuantum de .. lei (.a. lei + ..b lei). 

Pe lâng� sumele suplimentar stabilite la TVA prezentate la lit a), b) �i c) (în 
sum� total� de .. lei), sume ce fac obiectul contesta�iei, organele de inspec�ie fiscal� 
au mai stabilit sume suplimentare care, conform celor men�ionate de contestatoare 
în cererea introductiv� �i în complet�rile ulterioare, nu sunt contestate (.. lei). 
Astfel, nu fac obiectul contesta�iei urm�toarele sume suplimentar stabilite la TVA: 

•  .. lei  -  TVA deductibil� aferent� unor achizi�ii ce n-au putut fi 
dovedite; 

•   … lei  -  TVA dedus� f�r� a avea la baz� documente justificative; 
• .. lei  -  sum� cuprins� în decontul de TVA f�r� a fi înregistrat� în  

contabilitate �i f�r� a avea la baz� documente justificative. 
Aferent sumelor suplimentar stabilite la taxa pe valoarea ad�ugat�, în 

conformitate cu prevederile art.120, respectiv art. 120¹ din Codul de procedur� 
fiscal� s-au calculat dobânzi/major�ri de întârziere. 

Conform datelor din decizia de impunere atacat�, dobânzile/major�rile de 
întârziere sunt în cuantum de .. lei, iar penalit��ile de întârziere în cuantum de  .. lei 
(fila 79). 

Pentru sumele suplimentar stabilite la taxa pe valoarea ad�ugat� s-a emis 
Decizia de impunere nr.X0X/16.11.2012 (filele 76-81). 
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Ulterior, urmare a solicit�rii unor l�muriri legate de sumele contestate, prin 
adresa înregistrat� sub nr. ./04.02.2013 (fila 174) Activitatea de inspec�ie fiscal� a 
transmis Biroului de solu�ionare a contesta�iilor urm�toarele preciz�ri: 

S-a constatat c� exist� o diferen�� între sumele reprezentând 
dobânzi/major�ri de întârziere, respectiv penalit��i de întârziere, înscrise în raportul 
de inspec�ie fiscal� �i cele înscrise în decizia de impunere atacat�, sumele corecte 
fiind cele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� �i în anexele acestuia. Întrucât s-a 
considerat c� aceast� deficien�� reprezint� o eroare material�, în conformitate cu 
prevederile art.48 din Codul de procedur� fiscal� s-a procedat la îndreptarea 
acesteia, întocmindu-se în acest sens Raport de inspec�ia fiscal� �i Decizie de 
impunere corecte, acte administrative fiscale comunicate contestatoarei la data de 
31.01.2013. 

Ca urmare, la adresa respectiv� au fost anexate Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.0XX/16.11.2012 listat în data de 30.01.2013 (filele 151-165) �i Decizia de 
impunere nr.X0X/16.11.2012 listat� în data de 29.01.2013 (filele 167-172), 
documente în cuprinsul c�rora, sumele reprezentând dobânzi/major�ri de întârziere, 
respectiv penalit��i de întârziere aferente TVA sunt de .. lei, respectiv  .. lei. 

Men�ion�m c� organele de control au încheiat la societatea contestatoare �i 
Procesul-verbal nr…/21.11.2012 (filele 83-88), care a stat la baza Sesiz�rii penale 
transmis� Parchetului de pe lâng� Tribunalul Bistri�a-N�s�ud prin adresa nr. 
../21.11.2012 (filele 92-95). Astfel, organele de urm�rire penal� au fost sesizate în 
leg�tur� cu toate aspectele consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
0XX/16.11.2012 ce au dus la stabilirea de sume suplimentare reprezentând tax� pe  
valoarea ad�ugat�, aspecte ce ar putea întruni elementele constitutive ale unor 
infrac�iuni. 
       II.   Împotriva Deciziei de impunere nr. X0X/16.11.2012 petenta a 
formulat �i a depus contesta�ie înregistrat� la AIF Bistri�a-N�s�ud sub nr. 
..20.12.2012 (filele 98-107, 176-180).  

Contesta�ia, împreun� cu referatul cu propuneri întocmit de organele 
emitente ale deciziei de impunere au fost transmise c�tre Biroul de solu�ionare a 
contesta�iilor prin adresa nr…./28.12.2012 (filele 108-111), înregistrat� la 
registratura  D.G.F.P. Bistri�a-N�s�ud sub nr. ../08.01.2013.  
 Urmare a faptului c�, ulterior depunerii contesta�iei, în actele administrative 
fiscale au fost efectuate corec�ii de organele de control, prin adresa 
nr…./11.02.2013 (fila 175), confirmat� de primire în data de 12.02.2013, s-a 
solicitat petentei exprimarea unui punct de vedere în acest sens �i, în raport cu 
aceasta, reprecizarea sumelor contestate. Prin aceea�i adres� s-au mai solicitat 
documente �i explica�ii referitoare la anumite capete de cerere. 

Prin adresa de r�spuns, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Bistri�a-N�s�ud sub nr…/18.02.2013 (filele 176-180), contestatoarea men�ioneaz� 
c� din suma suplimentar stabilit� la TVA (.. lei) contest� doar suma de 427.313 lei, 
împreun� cu accesoriile aferente. Cuantumul acestora îns� nu a putut fi 
individualizat, întrucât nici organele de inspec�ie fiscal� nu au stabilit accesorii pe 
fiecare cap�t de cerere în parte.  
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Ca urmare, din contesta�ia depus� �i complet�rile ulterioare rezult� c� petenta 
contest� obliga�ii fiscale suplimentare în valoare total� de este de  … lei, stabilite 
prin Decizia de impunere nr. X0X/16.11.2012, respectiv: 
    … lei  -  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
    …. lei  - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
      …. lei  - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�  

Sintetizând sus�inerile petentei exprimate prin cererea ini�ial� (filele 98-107) 
�i complet�rile ulterioare (filele 176-180) rezult�, în principal, urm�toarele: 

-  Sumele reprezentând dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� înscrise în Decizia de impunere nu corespund cu cele înscrise în 
raportul de inspec�ie fiscal� �i anexele aferente; 

-  La stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� aferent� 
tranzac�iilor desf��urate de contestatoare cu societ��ile afiliate SC S SRL, SC U 
SRL �i SC R SRL, organele de inspec�ie fiscal� nu au aplicat corect prevederile 
art.11 din Codul fiscal �i pct.22 din normele de aplicare, în sensul c� nu au 
reconsiderat eviden�ele �i la celelalte persoane afiliate. Dac� se proceda în acest fel, 
organele de inspec�ie fiscal� ar fi constatat c� influen�a fiscal�, pe total societ��i 
afiliate, era zero;  

-  Referitor la neadmiterea la deducere a TVA în cuantum de .. lei, aferent� 
unor achizi�ii de materiale de construc�ii de la SC A. SA pentru care organele de 
inspec�ie fiscal� au considerat c� achizi�iile respective nu au leg�tur� cu 
opera�iunile taxabile, contestatoarea arat� c� parte din materialele respective au fost 
revândute c�tre societatea afiliat� UA SRL iar altele au fost cuprinse în devizele de 
lucr�ri executate �i facturate diver�ilor beneficiari; 

-  Referitor la sumele suplimentar stabilite aferente tranzac�iilor desf��urate 
cu societatea afiliat� SC UA SRL, contestatoarea men�ioneaz� c� nu contest� aceste 
sume (a lei + b lei) având în vedere constat�rile organelor de control, respectiv 
neînregistrarea veniturilor �i a TVA colectat� aferent� la societatea furnizoare (SC 
NGC SRL). Prin preciz�rile transmise ulterior îns�, contestatoarea men�ioneaz� c� 
�i aceste sume fac obiectul contesta�iei, întrucât la societatea afiliat� s-a considerat 
c� tranzac�iile respective, fiind fictive, nu dau drept de deducere a cheltuielii, 
respectiv TVA aferent�. Pe cale de consecin��, nici la furnizor, în spe�� contestator, 
TVA nu trebuie colectat�. 

III. Examinând cauza în raport cu documentele existente la dosar �i 
actele normative aplicabile spe�ei, se re�in urm�toarele: 

1. Cu privire la decizia de impunere nr.X0X/16.11.2012 corectat�, listat� 
în data de 29.01.2013 (filele 167-172) 

În fapt, ulterior depunerii contesta�iei împotriva Deciziei de impunere 
nr.X0X/16.11.2012 (listat� în data de 16.11.2012) organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� exist� diferen�e între sumele reprezentând dobânzi/major�ri de 
întârziere �i penalit��i de întârziere înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� (.. lei �i .. 
lei) �i cele înscrise în decizia de impunere atacat� (… lei �i .. lei). Urmare a 
sesiz�rii acestei st�ri de fapt, considerat� de organele de control ca o eroare 
material�, a fost întocmit Referatul de îndreptare a erorilor materiale 
nr…/24.01.2013 (fila 150), iar dup� aprobarea acestuia s-au efectuat corec�iile 
necesare prin aplica�iile informatice care genereaz� �i gestioneaz� actele 
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administrative fiscale, fiind emise (listate), la data de 29.01.2013, respectiv 
30.01.2013, cu acela�i num�r de înregistrare �i aceea�i dat� (16.11.2012), Decizia 
de impunere nr.X0X (filele 167-172) �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 0XX (filele 
151-165) cu datele corecte. Aceste acte administrative fiscale au fost comunicate 
contestatoarei la data de 31.01.2013 (fila 173). 

Conform adresei de înaintare a actelor administrative fiscale corectate, 
organele de inspec�ie men�ioneaz� c� la corectarea acestora s-au respectat 
prevederile art. 48 din Codul de procedur� fiscal�. 

Referitor la preten�iile ridicate prin cererea introductiv� �i complet�rile 
ulterioare, men�ion�m faptul c� petenta critic� doar decizia de impunere ini�ial� 
(listat� în data de 16.11.2012), f�r� a face vreo referire la decizia corectat� (listat� 
în data de 29.01.2013), chiar dac�, prin adresa nr…/11.02.2013 (fila 175), i s-a 
solicitat exprimarea unui punct de vedere în acest. 

Având în vedere starea de fapt descris� mai sus, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� emiterea Deciziei de impunere nr.X0X/16.11.2012 listat� în data de 
29.01.2013 (filele 167-172) s-a f�cut cu respectarea prevederile legale în 
materie, iar în raport de aceasta, î�i mai poate produce efectele. 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 48 din Codul de procedur� fiscal� 
(în vigoare dup� data de 17.09.2011), pct.47.1 �i 47.4 din Normele metodologice 
aprobate prin HG nr.1050/2004 referitoare la îndreptarea erorilor materiale din 
actele administrative fiscale, precum �i pct. 3.12 �i 5.2 din Procedura de efectuare a 
corec�iei erorilor materiale din actele administrative fiscale emise de organele de 
inspec�ie fiscal�, aprobat� prin Ordinul 364/2009, prevederi legale conform c�rora: 

- art. 48 din Codul de procedur� fiscal� 
    (1) Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului 
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. 
    …. 
    (3) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se în�elege orice gre�eli de 
redactare, omisiuni sau men�iuni gre�ite din actele administrative fiscale, cu 
excep�ia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau 
care privesc fondul actului administrativ fiscal. 
    (4) În cazul în care dup� comunicarea actului administrativ fiscal organul fiscal 
constat�, din oficiu, c� exist� erori materiale în cuprinsul s�u, acesta comunic� 
contribuabilului un act de îndreptare a erorii materiale. 
   ….. 
    (6) Actul de îndreptare a erorii materiale �i decizia de respingere a cererii de 
îndreptare a erorii materiale urmeaz� regimul juridic al actului ini�ial �i pot fi 
contestate în condi�iile legii în care putea fi contestat actul ini�ial. 

- pct. 47.1 �i 47.4 din normele de aplicare 
         47.1. Erorile materiale reprezint� gre�elile sau omisiunile cu privire la 
numele, calitatea �i sus�inerile p�r�ilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul 
ori altele asemenea. Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existen�a sau 
inexisten�a obliga�iilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal. 
        47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua direct 
pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ fiscal care, de 
asemenea, va fi comunicat contribuabilului. 
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- pct.3.12 �i 5.2 din Procedura de efectuare a corec�iei erorilor materiale din 
actele administrative fiscale emise de organele de inspec�ie fiscal�, aprobat� prin 
Ordinul 364/2009  

3.12  Noul act administrativ fiscal corectat înlocuie�te actul care con�ine 
erori �i va avea acela�i num�r de înregistrare, modificându-se doar data emiterii 
efective. În con�inutul noului act administrativ corectat vor fi modificate numai 
datele sau sumele care con�in erori, a�a cum au fost aprobate prin Referatul 
privind îndreptarea erorilor materiale.  

5.2 Prezenta procedur� se consider� realizat� dac� ac�iunile au fost 
efectuate �i documentele au fost întocmite conform cerin�elor din aceast� 
procedur�. 

În raport cu prevederile legale suscitate, îndreptarea din oficiu a erorilor 
materiale din cuprinsul actelor administrative fiscale se face prin emiterea unui act 
de îndreptare a erorii materiale, act care poate fi contestat în acelea�i condi�ii în 
care se putea contesta actul ini�ial. 

Din acest punct de vedere, un act administrativ fiscal �i, în special, o decizie 
de impunere, purtând acela�i num�r �i aceea�i dat�, dar având ca obiect obliga�ii 
bugetare diferite ca �i cuantum, nu poate constitui act de îndreptare a erorilor 
materiale în sensul art.48 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal� coroborat cu 
art.281 din Codul de procedur� civil� (vechi). 

În spe��, potrivit normelor legale precitate, actul de corec�ie ce urma a fi emis 
trebuia s� vizeze îndreptarea concret� a unor erori materiale din cuprinsul deciziei 
de impunere �i s� con�in� explicit motivele de fapt �i de drept care au stat la baza 
emiterii lui, încadrarea erorilor în categoria celor „materiale” a�a cum prevede 
Codul de procedur� fiscal�, cu prezentarea elementelor gre�ite �i a celor corecte, 
astfel încât documentul respectiv s� reflecte în mod clar natura erorilor, cauzele 
producerii lor, precum �i modalit��ile de îndreptare a acestora.  În cazul de fa�� 
îns�, în decizia emis� la data de 29.01.2012 nu se face nicio men�iune în acest sens, 
de�i prin aceasta au luat na�tere drepturi �i obliga�ii suplimentare ale subiec�ilor 
raporturilor juridice fiscale. 

Modalitatea de corec�ie a erorilor materiale prin emiterea unui nou act 
administrativ fiscal, respectiv a unei noi decizii de impunere, se putea realiza, dar 
numai în condi�iile în care, p�strându-se num�rul deciziei corectate, noua decizie se 
emitea cu data efectu�rii corec�iei (24.01.2013) sau ulterior acesteia, a�a cum 
prevede procedura proprie (cap.IV.8, pct.3.12) aprobat� prin Ordinul 364/2009. 

Prin noua decizie (filele 167-172) transmis� la data de 31.01.2013 (fila 173), 
prin care se consider� c� au fost îndreptate erorile materiale, nu se arat� c� aceasta 
înlocuie�te vechea decizie transmis� la data de 21.11.2012 (filele 76-81), ea purtând 
aceea�i dat� cu a deciziei corectate �i contestate, înc�lcându-se astfel prevederile 
pct.3.12 din Cap.IV.8 a procedurilor aprobate prin Ordinul 364/2009. 

Având în vedere c�, potrivit pct.5.2 cap.IV.8 din aceea�i procedur�,  
corectarea erorilor se consider� realizat� dac� ac�iunile au fost efectuate �i 
documentele au fost întocmite conform cerin�elor din aceast� procedur�, este 
evident c� Decizia nr.X0X/16.11.2012 emis� la data de 29.01.2013 (filele 167-172) 
nu este legal� �i, prin urmare, aceasta va fi anulat�, r�mânând în fiin�� decizia de 
impunere contestat�. 
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Având în vedere aceste considerente, rezult� în mod clar, c� emiterea 

celei de-a doua decizii s-a f�cut f�r� respectarea condi�iilor procedurale, astfel 
încât aceasta nu o poate înlocui pe cea emis� ini�ial, a�a cum gre�it au apreciat 
organele de inspec�ie fiscal�.  

A�a fiind, în continuare ne vom referi la Decizia de impunere ini�ial�, act 
administrativ fiscal care, de altfel, a �i fost contestat. 

2. Cu privire la decizia de impunere nr.X0X/16.11.2012 ini�ial�, listat� în 
data de 16.11.2012 (filele 76-81) 

În fapt, a�a cum s-a ar�tat �i la partea final� a cap.I din prezenta decizie, 
pentru toate aspectele consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� care au dus la 
stabilirea de sume suplimentare reprezentând TVA (inclusiv pentru sumele 
necontestate) au fost sesizate organele de urm�rire penal�, prin adresa 
nr…/21.11.2012 (filele 92-95).  

Sesizarea penal� transmis� Parchetului de pe lâng� Tribunalul Bistri�a-
N�s�ud a avut la baz� Procesul-verbal de control inopinat nr…/ 21.11.2012 (filele 
83-88) încheiat la SC NGC SRL. 

Organele de inspec�ie fiscal� au apreciat c� aspectele sesizate ar putea întruni 
elementele constitutive ale unor infrac�iuni, în sensul c� faptele semnalate pot fi 
re�inute ca fiind f�cute în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga�iilor fiscale 
prin omisiunea eviden�ierii în actele contabile sau în alte documente a veniturilor 
realizate, eviden�ierea în actele contabile sau în alte documente de opera�iuni 
fictive, stabilirea taxelor având ca rezultat ob�inerea unor sume cu titlu de 
ramburs�ri ori restituiri de la buget, r�spunz�tor pentru acestea fiind dl …, în 
calitate de administrator al societ��ii.  

În raport cu cele de mai sus, constat�m c� pentru toate capetele de cerere sunt 
incidente prevederile art. 214 alin.(1) lit.a) din Codul de procedur� fiscal�, conform 
c�rora: “Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie motivat�, 
solu�ionarea cauzei atunci când, organul care a efectuat activitatea de control a 
sesizat organele în drept cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni 
a c�rei constatare ar avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� 
fie dat� în procedura administrativ�”. 
 �inând seama c�, în cauz�, obiectul litigiului izvor��te din constat�rile f�cute 
de organele de inspec�ie fiscal�, potrivit c�rora se prezum� c� tranzac�iile, respectiv 
opera�iunile înscrise în documentele justificative prezentate la control nu au avut 
loc în realitate, constat�m c� numai în func�ie de stabilirea naturii faptelor s�vâr�ite, 
a legalit��ii �i realit��ii  opera�iunilor reflectate în aceste documente, se poate 
asigura solu�ionarea legal� �i temeinic� a contesta�iei. 
 Din acest punct de vedere, confirmarea sau infirmarea constat�rilor organelor 
de control cu privire la realitatea opera�iunilor consemnate în aceste documente ar 
determina adoptarea, pe fondul cauzei, a unor solu�ii diferite în ceea ce prive�te 
cererea petentei. 
 Cu alte cuvinte, faptele pentru care au fost sesizate organele de urm�rire 
penal�, raportate la legisla�ia în materie, au o influen�� direct� �i determinant� 
asupra solu�iei ce urmeaz� a se da cu ocazia rezolv�rii pe fond a contesta�iei. În 
consecin��, pentru asigurarea legalit��ii �i temeiniciei deciziei prin care se va 
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rezolva fondul cauzei, se impune suspendarea procedurii de solu�ionare a 
contesta�iei, pân� când organele în drept sesizate se vor pronun�a asupra realit��ii �i 
legalit��ii opera�iunilor  în cauz�.   
 În aceste condi�ii, urmeaz� ca solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� 
de SC NGC SRL Bistri�a pentru suma de .. lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� s� fie suspendat� pân� la încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivelor 
care au determinat adoptarea acestei solu�ii. 

În virtutea principiului de drept potrivit c�ruia “accesorium sequitur 
principale”, contesta�ia privind accesoriile aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, în 
sum� total� de … lei  (.. lei – dobânzi/major�ri de întârziere �i .. lei - penalit��i de 
întârziere) urmeaz� s� fie suspendat� pân� la încetarea definitiv� �i irevocabil� a 
motivelor care au determinat adoptarea acestei solu�ii. 

 
Pentru  considerentele de mai sus, în temeiul prevederilor art.210, art. 214 

alin.(1) lit.a) �i art. 216 din  Codul de procedur� fiscal�, se 
                                       

                  DECIDE: 
 

1. Anularea Deciziei de impunere nr. X0X/16.11.2012, emis� la  data de 
29.01.2013. 

2. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� de SC NGC SRL 
împotriva Deciziei de impunere nr. X0X/16.11.2012, emis� la  data de 16.11.2012, 
pentru suma total� de .. lei, din care tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei, 
dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei 
�i penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, 
pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în conformitate cu art.214 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�. 

Prezenta poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul  
Bistri�a-N�s�ud – Sec�ia comercial� �i contencios administrativ.  

 
 

        DIRECTOR EXECUTIV,                                  
 


