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Hotarâre definitiva obținuta de NICULEASA LAW FIRM în fața ICCJ cu privire la
caracterul „oneros” al relației dintre fiscal și penal, respectiv al limitelor
caracterului „devolutiv” al contestației administrative

NICULEASA LAW FIRM prin avocat Madalin Irinel Niculeasa a reprezentat o Societate Comerciala cu
activitate semnificativa în domeniul materialelor de constructii în cadrul unui litigiu ce viza atât legalitatea
unei decizii de suspendare a soluționarii contestației administrative raportat la existența unei sesizari penale
cât și caracterul devolutiv al contestației administrative și apropierea acestei cai procedurale de regimul
apelului sau al recursului din Codul de procedura civila.
ÎCCJ a confirmat (ceea ce a devenit deja jurisprudența pentru NICULEASA LAW FIRM) faptul ca suspendarea
soluționarii contestației administrative pe motive de sesizare penala are caracter “oneros” și nu cu “titlu gratuit”,
infirmând astfel jurisprudența administrativa a ANAF care considera ca suspendarea soluționarii contestației este o
suspendare cu titlu gratuit.
O buna perioada de vreme ANAF (lato sensu) a considerat ca suspendarea soluționarii contestației administrative
se impune de fiecare data când exista o sesizare penala, nejustificând în niciun fel care este folosul pe care
procedura penala îl poate aduce procedurii fiscale astfel încât aceasta din urma sa trebuiasca sa o aștepte pe cea
dintâi. Ceea ce legea de procedura fiscala numea înrâurirea hotarâtoare asupra soluționarii contestației era
interpretat de organele fiscale ca fiind o chestiune cu titlu gratuit, în sensul ca procedura penala nu trebuie sa fie în
niciun fel utila procedurii fiscale, simpla sesizare penala fiind suficienta.
Nu de multa vreme însa ICCJ a început sa infirme aceasta interpretare considerând ca suspendarea este cu “titlu
oneros” în sensul ca procedura penala trebuie sa fie extrem de utila procedurii fiscale în stabilirea regimului fiscal
aplicabil operațiunilor verificate de inspectorii fiscali. ”Trecerea de la natura gratuita a suspendarii la cea cu titlu
oneros a fost facuta speram noi în mod definitiv, în condițiile în care NICULEASA LAW FIRM a obținut în jur
de 5 hotarâri definitive în acest sens”, spun reprezentanții firmei de avocați.
Nu în ultimul rând, în ceea ce privește caracterul devolutiv al contestației administrative, ÎCCJ a confirmat faptul
ca aceasta cale procedural se apropie mai curând de regimul juridic al recursului decât de cel al apelului, în sensul
ca motivele contestației trebuie sa fie individualizate corespunzator.

NICULEASA LAW FIRM este o Societate de Avocați cu activitate semnificativa în ceea ce privește aspectele
litigioase respectiv de natura fiscala.
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