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Inspectia fiscala. Conditii de contestare
Speta

Societatea a avut control fiscal in urma caruia s-a emis RIF cu sume de plata. Urmare a emiterii RIF-ului,
societatea a depus, in termen legal, contestatie la organul fiscal competent. Solutionarea contestatiei a fost
suspendata pe motiv ca exista pe rolul organelor de cercetare penala o plangere. Mentionam ca, anterior
controlului fiscal, pentru aceeasi perioada fiscala, societatea a fost supusa unui control efectuat de inspectorii
Directiei Antifrauda care au emis un proces verbal cu sume estimate. Urmare a efectuarii controlului si
intocmirii procesului verbal, reprezentantii Directiei Antifrauda au depus plangere penala pentru savarsirea unei
presupuse evaziuni fiscale. Ulterior, la efectuarea controlului fiscal, nici sumele consemnate in procesul verbal
al Directiei Antifrauda, nici presupusa evaziune fiscala nu au fost confirmate de Inspectia fiscala. In baza carui
temei legal ne putem adresa instantelor de judecata pentru anularea deciziei de suspendare a solutionarii
contestatiei la RIF?

Raspuns

In solutionarea situatiei prezentate vor fi avute in vedere dispozitiile art. 277 din Codul de procedura fiscala
care reglementeaza circumstantele care pot determina suspendarea solutionarii contestatiei care, raportat la
speta analizata, este prevazut la alin. (1) lit. a) prevad ca suspendarea poate surveni atunci cand organul care
a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei
infractiuni in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare si a carei constatare ar avea
o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa. 

Din punct de vedere procedural urmeaza a fi analizat daca sintagma ”organul care a efectuat activitatea de
control” poate fi Directiei de combatere a fraudelor prin inspectorii care a efectuat controlul antifrauda sau
capacitatea de sesizare revine doar organelor care desfasoara inspectia fiscala si care nu au constatat
savarsirea de infractiuni prevazute de Legea evaziunii fiscale. O astfel de concluzie urmeaza a avea o
consecinta esentiala asupra legalitatii suspendarii alaturi insa de motivele intemeiate care au determinat
suspendarea in conditiile in care textul prevede doar posibilitatea nu si obligatia de a emite o decizie in acest
sens. 

Desigur ca pct. 10.2. din OMFP nr. 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala precizeaza ca in situatia in care prin decizie se
suspenda solutionarea contestatiei pana la rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va
relua procedura administrativa, in conditiile art. 276 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, numai dupa
incetarea definitiva si executorie a motivului care a determinat suspendarea, la cererea contestatarului sau a
organului fiscal.

Aceasta trebuie dovedita de catre organele fiscale sau de contestator printr-un inscris emis de organele
abilitate. Solutia data de organele de cercetare si urmarire penala trebuie insotita de rezolutia motivata, atunci
cand suspendarea a fost pronuntata pana la rezolvarea cauzei penale. Aceasta procedura nu inlatura insa
aspectul semnalat mai sus constand in optiunea si nu obligatia pe care o are organul de solutionare a

 



contestatiei de suspendare a acesteia si de existenta unor motive intemeiate pentru emiterea unei decizii in
acest sens.

Raportand dispozitiile art. 268 alin. (1) din Codul de procedura fiscala potrivit caruia impotriva oricaror altor
acte administrative fiscale se poate formula contestatie cu definitia actului administrativ fiscal prevazuta la art.
1 pct. 1 din acelasi act normativ conform caruia este actul emis de organul fiscal in exercitarea atributiilor de
administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, pentru stabilirea unei situatii individuale si in scopul
de a produce efecte juridice fata de cel caruia ii este adresat, consideram ca impotriva decizie de
suspendare a solutionarii contestatie se poate face contestatie. 

Competenta de solutionare revine, potrivit art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala organelor fiscale
emitente, urmand ca ulterior sa poata fi sesizata instanta de contencios administrativ in conditiile art. 281 din
Codul de procedura fiscala, solutia urmand a fi pronuntata in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004.
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