D E C I Z I E nr.
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC X SRL
înregistrat la DGFP a jude ului Arad sub nr. ../02.06.2010 i reînregistrat sub
nr. ../18.04.2013

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a fost sesizat de
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul D.G.F.P. Arad nr. ./17.04.2013,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr.
./18.04.2013, în temeiul dispozi iilor art. 214 alin. (3) din Ordonan a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , asupra contesta iei
formulate de SC . SRL cu sediul în loc. , jud. Arad, prin lichidator judiciar ..
IPURL, la data formul rii contesta iei cu sediul în Arad, str. .. i cu sediul
procesual ales la Cabinete de avocat asociate .. din Arad str. .., jud. Arad,
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr.
/21.05.2010, iar în
considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu
art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal ,
republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara Serviciul
Solu ionare Contesta ii a procedat la analizarea dosarului contesta iei, constatând
urm toarele:
SC X SRL formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
./20.04.2010 i a Raportului de inspec ie fiscal nr. ../20.04.2010 emise de
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad.
Prin Decizia nr. ../23.07.2010 emis de Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei formulat
de SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
./20.04.2010 i a
Raportului de inspec ie fiscal nr. /20.04.2010 emise de Activitatea de Inspec ie
Fiscal Arad, pentru suma total de . lei reprezentând impozit pe profit i taxa pe
valoarea ad ugat stabilite suplimentar cu major ri de întârziere aferente, pân la
pronun area unei solu ii definitive pe latura penal , în cauz existând indiciile
s vâr irii unei infrac iuni, procedura administrativ urmând a fi reluat la încetarea
motivului care a determinat suspendarea.
Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de S.C. X S.R.L.
împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr.
/20.04.2010 încheiat de c tre
organele de control din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, s-au re inut
urm toarele:
În drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:
ART. 85

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4);
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.
ART. 86
Decizia de impunere
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor
publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere ca
urmare a inspec iei fiscale.
(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...]
ART. 87
Forma i con inutul deciziei de impunere
Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art.
43.[...]
coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal :
ART. 106
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic i legal.
(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.
[...]
Norme metodologice:
106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat
într-un raport de inspec ie fiscal .
106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt proceseleverbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i
orice alte acte.
106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de
inspec ie fiscal , se verific i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.
106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
este limitat astfel:
"ART. 205
Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)
(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie
de impunere se contesta numai împreuna.
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin care
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului
general consolidat.
(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoan care particip la
realizarea venitului.
(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. .
Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur
fiscal , republicat, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad se va
pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului de
inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 972/2006 privind aprobarea
formularului "Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal " se precizeaz expres posibilitatea de a contesta
Decizia de impunere, astfel:
« La prezenta Decizie de impunere se anexeaz Raportul de inspec ie
fiscal care, împreun cu anexele, con ine .... pagini. In conformitate cu art. 205 i
art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , împotriva sumelor de plat i sau aprobate la rambursare se
poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la
organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii. Prezenta reprezint titlu de
crean . »
In condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine
executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care produce efecte
fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia
formulat de SC X SRL împotriva Raportului de inspec ie fiscal
nr.
../20.04.2010, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .
Referitor la contesta ia formulat de SC X SRL împotriva Deciziei de
impunere nr.
./20.04.2010 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, s-au
re inut urm toarele:

Societatea comercial X SRL formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. ./20.04.2010 întocmit de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad i
solicit anularea acestora i exonerarea de la plata sumelor stabilite suplimentar în
cuantum total de
. lei reprezentând:
lei impozit pe profit
. lei major ri de întârziere aferente impozitului pe profit
lei taxa pe valoarea ad ugat
lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Referitor la condi ia de procedur privind calitatea persoanei care a
formulat contesta ia, ar t m urm toarele:
Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al societ ii petente, ..
IPURL prin Cabinete de avocat asociate .., la dosar fiind depus împuternicirea
avoca ial în original, conform prevederilor art. 206 din acela i act normativ.
La data relu rii procedurii de solu ionare a contesta iei, în temeiul pct. 10.9
din OPANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal : 10.9. În situa ia în care la data relu rii procedurii administrative
contestatara se afl în procedur de insolven / reorganizare/faliment/lichidare,
organul de solu ionare competent va solicita administratorului judiciar sau
lichidatorului, dup caz, s precizeze dac men ine contesta ia formulat de
societate, direct sau prin împuternicit. , D.G.F.P. a jud. Arad a solicitat
..I.P.U.R.L. cu adresa nr. /20.05.2013 ca în termen de 5 zile de la data primirii
adresei s precizeze dac men ine contesta ia formulat pentru SC X SRL de
Cabinete de avocat asociate
, în calitate de împuternicit al SC
IPURL,
lichidator al SC X SRL, la data formul rii contesta iei; totodat în cuprinsul
acelea i adrese, s-a solicitat
I.P.U.R.L. ca în situa ia în care men ine
contesta ia formulat pentru SC X SRL de Cabinete de avocat asociate .., în
calitate de împuternicit al SC
IPURL, lichidator al SC X SRL, la data
formul rii contesta iei, s completeze dosarul cauzei cu fotocopia Deciziei penale
nr.
. din 18.09.2012, în dosar nr. / /2011 a Cur ii de Apel Timi oara,
irevocabil conform Deciziei penale nr. .. a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie din
Dosar nr.
/ /2011, înso it de expertiza efectuat în cauz , în considerarea
dispozi iilor exprese ale pct. 10.4. din OPANAF nr. 450/2013, respectiv 10.4. La
solu ionarea contesta iilor, organele de solu ionare se vor pronun a i în raport cu
motivarea rezolu iilor de scoatere de sub urm rire penal , neîncepere sau încetare
a urm ririi penale, precum i a expertizelor efectuate în cauz , în m sura în care
au implica ii asupra aspectelor fiscale. .
Solicitarea D.G.F.P. a jud. Arad din adresa nr. ./20.05.2013, a fost primit
de c tre lichidatorul judiciar al SC X SRL, .. I.P.U.R.L., la data de .05.2013,
conform originalului confirm rii de primire existent la dosarul cauzei.

Având în vedere c
.. I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al SC X
SRL, nu a r spuns, D.G.F.P. a jud. Arad a retransmis la data de 12.07.2013, prin
fax, solicitarea din adresa nr. ./20.05.2013.
Cu adresa FN/FD, înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. /15.07.2013,
.. I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al SC X SRL a r spuns solicit rii
precizând c men ine contesta ia formulat pentru SC X SRL de c tre Cabinete de
avocat asociate ., în calitate de împuternicit al SC .. IPURL.
Pe cale de consecin , se constat îndeplinite dispozi iile art. 206 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat .
Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a
contesta iei:
I. În contesta ie societatea petent solicit anularea par ial a Deciziei de
impunere nr. .. din 20.04.2010, în sus inerea cauzei ar tând urm toarele:
1. În ceea ce prive te impozitul pe profit:
Pentru anul 2005
Petenta arat c modul de calcul al impozitului pe profit aferent anului 2005
este eronat i efectuat cu înc lcarea dispozi iilor art. 34 din Legea nr. 571/2003 cu
modific rile aduse în anul 2005, la calculul impozitului pe profit existând o serie
de neconcordan e, astfel:
- începând cu trim. II 2005 suma de . lei reprezentând amenzi a fost
considerat nedeductibil fiscal în trim. II, trim. III i trim. IV cu toate c petenta
nu a primit amenzi în fiecare trimestru,
- organele de control au stabilit în actul de control c suma de
. lei
reprezentând cheltuieli de protocol aferente trim. IV este nedeductibil fiscal, f r
a se stabili i c suma de . lei reprezentând cheltuieli de protocol pentru trim. III
este nedeductibil fiscal.
Pentru anul 2007
- pentru cheltuielile nedeductibile fiscal reprezentând: amenzi în sum de .
lei, pierderi din crean e în sum de . lei, cheltuieli de protocol în sum de . lei
i impozit pe profit în sum de
lei, care sunt aferente trim. IV 2005 au fost
calculate penalit i începând cu data de 25.04.2007 conform Anexei nr. 8;
- referitor la suma de . reprezentând clien i neîncasa i în perioada 1999
2006 nu s-a f cut dovada c aceste crean e se încadreaz în prevederile art. 21 alin.
2 lit. n) din Legea nr. 571/2003, considerând c se impunea ca i administratorului
societ ii s -i fie luat not explicativ în condi iile în care acesta s-a ocupat de
recuperarea crean elor pe cale judec toreasc în perioada 1999 2006 i care avea
posibilitatea s pun la dispozi ia organelor de control documentele solicitate. ;
- nu se poate verifica corectitudinea recalcul rii impozitului pe profit i a
penalit ilor aferente în situa ia în care organele de control nu au precizat cu

exactitate în ce trimestru al anului 2007 s-a înregistrat suma de . lei în contul 654
pierderi de crean e ;
Pentru anul 2009
- societatea petent precizeaz c impozitul forfetar aferent trim III 2009,
calculat de organele de inspec ie fiscal este în sum de
lei, iar impozitul stabilit
suplimentar este cuantum de
lei;
Petenta arat c urmare analiz rii calculelor efectuate în anexa nr. 8 i
calculele efectuate la pag. 22 din Raportul de inspec ie fiscal se constat o serie de
neconcordan e, astfel:
- la pagina 22 s-a calculat pentru trim. IV 2009 un impozit forfetar în
sum de
lei, iar în anexa nr. 8 un impozit forfetar de .. lei, luat în calcul ca
i cheltuial nedeductibil ; cheltuiala nedeductibil cu impozitul forfetar ar
trebui s fie . lei i nu
lei;
- totodat la pagina 22 s-a calculat pentru trim. III 2009 un impozit
forfetar în sum de
lei, iar în anexa nr. 8 un impozit forfetar de . lei;
- societatea petenta nu- i poate formula ap rarea deoarece nu i s-a adus la
cuno tin care prevederi din OMF nr. 1607/2009 au fost înc lcate i nici temeiul
legal care a stat la baza calcul rii impozitului forfetar;
- din actul de control nu rezult din ce const
suma de 87.798 lei
reprezentând cheltuial deductibil pentru calcularea profitului impozabil aferent
anului 2009, în condi iile în care la pagina 22 din Raportul de inspec ie fiscal sunt
înscrise sumele de
lei amenzi i penalit i i
lei cheltuiala cu impozitul pe
profit, sume care totalizeaz
lei, nefiind precizat în ce const diferen a de .
lei;
- în anexa nr. 8 la calculul impozitului pe profit pentru trim. IV s-a luat în
calcul cheltuiala nedeductibil cu amortizarea în sum de
.. lei, f r a se
men iona motivele de fapt i de drept pe care se întemeiaz .
Pe cale de consecin , petenta consider c nu datoreaz impozit pe profit în
sum de . lei i accesorii aferente în cuantum de .. lei.
2. În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat :
- societatea petent arat cu privire la suma total de . lei reprezentând
taxa pe valoarea ad ugat cu care s-a diminuat în mod eronat TVA colectat
aferent lunii martie 2007 înscris în facturile emise în perioada 1999 2006, c
facturile în cauz nu au fost stornate , petenta neemi ând facturi de aceea i
valoare, dar cu semnul minus;
- petenta precizeaz faptul c prin Nota de constatare încheiat de comisarii
G rzii Financiare Arad s-a constatat c aceste facturi sunt fictive i con in
opera iuni nereale motiv pentru care organele de inspec ie fiscal au respins de la
deducere suma de . lei înscris în aceste facturi în conformitate cu dispozi iile
art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003;
- organele de inspec ie fiscal la determinarea profitului impozabil au
considerat facturile înscrise în anexele la Raportul de inspec ie fiscal ca fiind
reale având calitatea de documente justificative fiind întocmite cu respectarea

dispozi iilor art. 155 alin. (5) din Codul fiscal dar au pierdut aceast calitate
devenind fictive fapt ce este inadmisibil;
- petenta arat c în condi iile în care în Raportul de inspec ie fiscal s-au
constatat urm toarele sume: . lei taxa pe valoarea ad ugat f r drept de
deducere, . lei - taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar pentru bunurile
lips din gestiune i
lei - taxa pe valoarea ad ugat înscris în facturile
neîncasate emise pe perioada 1999
2006, sume care totalizeaz
. lei, nu
în elege cum s-a ajuns la stabilirea în sarcina sa a unei taxe pe valoarea ad ugat
suplimentar în cuantum total de
lei, astfel încât consider c diferen a de
lei
( . lei - .. lei) este nelegal , petenta nedatorând aceast diferen .
II. Verificarea societ ii petente s-a efectuat urmare a adresei emise de c tre
Garda Financiar Arad nr. /19.03.2009, înregistrat la Activitatea de Inspec ie
Fiscal Arad sub nr.
/19.03.2010 i a adresei Inspectoratului de Poli ie al
jude ului Arad
Serviciul de Investigare a Fraudelor nr.
/13.05.2009,
înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. /19.05.2009 i a
cuprins perioada 01.01.2005 - 21.12.2009.
Urmare verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal
urm toarele:

au constatat

1. În ceea ce prive te impozitul pe profit:
Pentru anul 2005
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile si complet rile ulterioare organele de inspec ie fiscal
au recalculat profitul impozabil respectiv impozitul pe profit datorat de petent ,
calculând impozitul datorat de societate in conformitate cu prevederile art.34,
alin.(l) si (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si
complet rile ulterioare, stabilind în sarcina societ ii petente un impozit pe profit
stabilit suplimentar în sum de .. lei.
În temeiul dispozi iilor art. 119 i art. 120 din OG nr. 92/2003, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, organele fiscale au calculat major ri de
întârziere în sum de .. lei.
Pentru anul 2007
Organele de inspec ie fiscal au procedat la recalcularea profitului impozabil
aferent anului 2007 prin considerarea sumei de
lei ca i cheltuial nedeductibil ;
conform art. 21 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
De asemenea, organele fiscale au procedat la stabilirea cheltuielilor de
protocol nedeductibile conform prevederilor art. 21 alin. (2) lit. n) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, stabilind
cheltuieli de protocol nedeductibile la data de 31.12.2007 în sum de .. lei.
Totodat s-au stabilit ca nedeductibile fiscal suma de . lei reprezentând
amenzi i penalit i (conform art. 21 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal) i suma de .. lei reprezentând cheltuial cu impozitul pe profit
(conform art. 21 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal).

Pe cale de consecin , organele fiscale au stabilit în sarcina societ ii petente
impozit pe profit în sum de . lei i major ri de întârziere aferente în sum de .
lei.
Pentru anul 2009
De i petenta a calculat corect impozitul pe profit stabilit in cursul anului
2009 la calculul impozitului pe profit aferent anului fiscal 2009 prin Declara ia 101
"Declara ia privind impozitul pe profit", aceasta nu a respectat prevederile OMF
1607/2009 privind întocmirea declara iei, astfel ca de i petenta a determinat i
declarat in cursul anului 2009 un impozit pe profit forfetar datorat in suma de
lei, prin declara ia 101 aferenta anului 2009 aceasta i-a diminuat în mod eronat
impozitul datorat cu suma de
lei nerespectând prevederile OMF 1607/2009
pentru modificarea si completarea OMF 101/2008 privind aprobarea modelului si
con inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si
contribu iilor, organele fiscale stabilind în sarcina petentei un impozit pe profit
suplimentar în sum de .. lei.
2. În ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat :
In urma verific rii s-a constatat ca in trimestrul I 2007 societatea a înregistrat in contul 654 "Pierderi din crean e " suma de
lei iar din contul 4427 a
stornat suma de . lei, reprezentând TVA aferenta acestor pierderi din crean e.
Suma de .. lei reprezint taxa pe valoarea ad ugat înscris în facturile
emise in perioada 1999-2006 c tre diver i clien i, facturi neîncasate pân în luna
martie 2007, stornare care nu are la baz documente justificative, nerespectând
astfel prevederile art. 138, lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modific rile si complet rile ulterioare, in ceea ce prive te ajustarea bazei de
impunere a taxei pe valoarea ad ugata.
În ceea ce prive te suma de . lei în urma inspec iei fiscale s-a constatat c
petenta i-a exercitat dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad ugat în perioada
aprilie 2007- noiembrie 2008 în sum total de . lei, înscris in facturile emise
de c tre SC M SRL Resita, SC N SRL Bucure ti, SC E SRL Lugoj, achitarea
acestor facturi realizând-o prin cas , in numerar, fiind înc lcate prevederile legale
cu privire la plafonul de încas ri i pla i prev zut de OG 15/1996, cu modific rile
si complet rile ulterioare.
În Nota de constatare încheiata de c tre comisarii din cadrul G rzii
Financiare Arad seria AR ./19.03.2009 s-a ar tat c aceste facturi sunt facturi
fictive i con in opera iuni nereale.
De asemenea în urma solicit rilor Inspectoratului de Politie al Jude ului
Arad - Serviciul de Investigare a Fraudelor, s-au constatat urm toarele :
-prin adresa nr
/02.06.2009 emisa de c tre SC E SRL Lugoj, asocia ii si
administratorii societ ii declar c în perioada 2007-2008 nu au avut rela ii
comerciale cu SC X SRL Arad. De asemenea asocia ii SC E SRL Lugoj
declar ca toate vânz rile efectuate au fost realizate en-detail, prin magazinul
societ ii, încasarea efectuându-se prin case de marcat;
-conform declara iei administratorului SC N SRL firma pe care o
administreaz nu a avut niciodat rela ii comerciale cu SC X SRL Arad,
aceast firm nefiind nici client, nici furnizor pentru SC N SRL Bucure ti.

-în ceea ce prive te SC M SRL Resita, urmare a adresei IPJ Arad
nr ../21.05.2009, administratorul societ ii SC M SRL a declarat ca nu a
avut rela ii comerciale cu SC X LTD SRL Arad. De asemenea în multe din
facturile înregistrate de c tre petent ca fiind emise de c tre SC M SRL
denumirea societ ii este înscris gre it, la rubrica "furnizor" fiind înscris o
alta denumire, respectiv SC M1 SRL.
În considerarea aspectelor prezentate i inând cont de prevederile art. 146,
alin.(l),lit.a) coroborat cu art. 155, alin.(5) din Legea nr.571/2003, privind Codul
fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de inspec ie fiscala au
respins petentei exercitarea dreptului de deducere al taxei pe valoarea ad ugat a
sumei de .. lei, înscris in facturile emise de c tre SC M SRL Resita, SC N SRL
Bucure ti, SC E SRL Lugoj conform notei de constatare seria AR ../19.03.2009,
bunurile inscrise in facturile respective nu au fost livrate c tre SC X SRL.
Organele de inspec ie fiscal au procedat la recalcularea taxei pe valoarea
ad ugata întrucât au existat diferen e între datele înscrise în balan ele de verificare,
deconturile de TVA si jurnalele de TVA, fapt pentru care în sarcina societ ii
petente s-a stabilit o tax pe valoarea ad ugat suplimentara în sum de . lei.
Totodat conform prevederilor art. 119 i art. 120 din OG nr. 92/2003,
republicat , privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile
ulterioare s-au calculat major ri de întârziere în sum total de .. lei, calculate
pân la data de 25.02.2010.
În Referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. ./01.06.2010,
organele de inspec ie fiscal au ar tat urm toarele:
( ) a fost întocmit Sesizarea Penal nr. /23.04.2010 pentru suma de ..
lei reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat de natura taxei pe valoarea
ad ugat i impozitului pe profit împotriva numitului , administrator al societ ii
pân la data de 01.03.2010. .
Conform sesiz rii penale formulat Direc ia General a Finan elor Publice a
Jud. Arad s-a constituit parte civil în cauz cu suma total de . lei compus din
impozit pe profit suplimentar ( lei), major ri de întârziere aferente impozitului
pe profit ( . lei), taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar ( . lei) i
major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat (
lei) reprezentând
prejudiciu cauzat bugetului de stat.
Prin Decizia nr. ./23.07.2010 emis de Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii cauzei pân la
pronun area unei solu ii definitive pe latura penal , procedura de solu ionare
urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea.
Cu adresa nr. /17.04.2013, înregistrat la Direc ia General a Finan elor
Publice a jud. Arad sub nr. ./18.04.2013, Activitatea de Inspec ie Fiscal a
transmis Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Arad solicitarea de
reluare a procedurii administrative împreun cu dosarul cauzei ar tând c motivul
pentru care a fost suspendat contesta ia a încetat, ignorând dispozi iile pct. 10.3
din Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 450/2013.

III. Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile
art. 214 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicata, care dispune
Procedura administrativ este reluat la încetarea motivului care a determinat
suspendarea s-a re inut c , Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General a
Finan elor Publice a jude ului Arad este investit s se pronun e dac societatea
datoreaz aceste sume, în condi iile în care instan a penal s-a pronun at pe latura
civil , prin decizie penal r mas definitiv .
În fapt, organele de inspec ie fiscal , urmare verific rii efectuate, au stabilit
în sarcina societ ii petente obliga ii fiscale în cuantum total de
lei
reprezentând: .. lei impozit pe profit cu major ri de întârziere aferente în sum
de . lei i . lei taxa pe valoarea ad ugat cu major ri de întârziere aferente în
sum de .. lei.
Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c Activitatea de
Inspec ie Fiscal Arad a formulat c tre Parchetul de pe lâng Judec toria Arad
Sesizarea penal nr. ./23.04.2010, îndreptat împotriva d-lui. ., administrator
al SC X SRL, pân la data de 01.03.2010, prin care s-a constituit parte civil pentru
suma de . lei reprezentând impozit pe profit i taxa pe valoarea ad ugat cu
major ri de întârziere aferente, înscrise în actele atacate, Raportul de inspec ie
fiscal
nr.
/20.04.2010 i Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ./20.04.2010 emise de c tre
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad.
Prin Decizia nr. ./23.07.2010 privind solu ionarea contesta iei formulate
de S.C. X S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ../20.04.2010 emis de
c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului Arad a suspendat solu ionarea cauzei pân la pronun area unei decizii
definitive pe latur penal , procedura administrativ urmând a fi reluat la
încetarea motivului care a determinat suspendarea, în conformitate cu art. 214 alin.
(1) lit.a) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile
ulterioare.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lâng Judec toria Arad nr. ../P/2009,
înregistrat la Tribunalul Arad Sec ia Penal la data de 28.07.2011, a fost trimis în
judecat inculpatul
pentru comiterea infrac iunilor prev zute de art. 9 alin. 1
lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 9
alin. 2 din Legea nr. 241/2005, art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod
penal, art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Urmare punerii în mi care a ac iunii penale împotriva inculpatului
.,
Tribunalul Arad a pronun at Sentin a penal nr.
./16.01.2012 în Dosar nr.
../ ./2011 în care a hot rât:
În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2
Cod penal raportat la art. 9 alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.74 alin.2
Cod penal i art. 76 lit. c Cod penal condamn pe inculpatul .., la: - 3(trei) ani
închisoare pentru infrac iunea de evaziune fiscal în form continuat Aplic

inculpatului pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi respectiv cele
prev zute de art. 64 lit. a, b i c Cod penal, cu excep ia dreptului de a alege, pe o
perioad de 3 ani. În baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal
i art. 74 alin.2 i 76 lit. e Cod penal condamn pe acela i inculpat la: - 2(dou )
luni închisoare pentru infrac iunea de uz de fals, în form continuat În baza art.
290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal i art. 74 alin.2 i 76 lit. e Cod
penal condamn pe acela i inculpat la: - 2(dou ) luni închisoare pentru infrac iunea
de fals în înscrisuri sub semn tur privat , în form continuat În baza art. 33 lit. a,
34 lit. b i 35 Cod penal contope te pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea
mai grea de 3 ani închisoare, f r aplicarea vreunui spor i 3 ani pedeapsa
complementar a interzicerii unor drepturi respectiv cele prev zute de art. 64 lit. a,
b i c Cod penal, cu excep ia dreptului de a alege. Pe durata i în condi iile
prev zute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor
prev zute de art. 64 lit. a, b i c Cod penal, cu excep ia dreptului de a alege. În baza
art. 86/1 Cod penal suspend executarea pedepsei aplicate inculpatului sub
supravegherea judec torului desemnat din cadrul Tribunalului Arad i în baza art.
86/2 Cod penal stabile te un termen de încercare de 6 ani. Pe durata termenului de
încercare fixat inculpatul trebuie s se supun urm toarelor m suri de
supraveghere: - s se prezinte la datele fixate, la judec torul desemnat cu
supravegherea - s anun e, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re edin sau
locuin
i orice deplasare care dep e te 8 zile precum i întoarcerea - s
comunice i s justifice schimbarea locului de munc - s comunice informa ii de
natur a putea fi controlate mijloacele de existen . Atrage aten ia inculpatului
asupra dispozi iilor art. 86/4 Cod penal. Se face aplicarea dispozi iilor art. 71 alin.5
Cod penal. Respinge ac iunea civil exercitat de partea civil Direc ia General a
Finan elor Publice Arad în nume propriu i în reprezentarea Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal .
Împotriva Sentin ei penale nr.
./2012 pronun at de Tribunalul Arad,
Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad i ANAF Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Arad au formulat apeluri, Curtea de Apel Timi oara prin
Decizia penal nr. ../18.09.2012 desfiin ând sentin a apelat i rejudecând cauza
Oblig inculpatul . în solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL Arad
s pl teasc p r ii civile ANAF Direc ia General a Finan elor Publice Arad
suma de .. lei actualizat cu major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la
momentul achit rii prejudiciului.
Respinge în rest ac iunea civil pt. celelalte preten ii.
Decizia penal nr.
./A/18.09.2012 a Cur ii de Apel Timi oara a fost
recurat , dosarul cauzei fiind transmis, la data de 16.10.2012, la Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie Sec ia Penal , în vederea solu ion rii recursurilor declarate de
c tre inculpatul . i partea civil A.N.A.F. D.G.F.P. a jude ului Arad.
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, conform minutei Deciziei nr.
./21.02.2013, pronun at în Dosar nr. / /2011, admiterea recursului declarat
de inculpatul . împotriva Deciziei penale nr. /A din 18 septembrie 2012 a
Cur ii de Apel Timi oara Sec ia Penal , casând în parte decizia penal atacat ,
numai în ceea ce prive te individualizarea judiciar a pedepsei aplicate

inculpatului, astfel c în ceea ce prive te latura civil r mân valabile cele dispuse
de Curtea de Apel Timi oara în Decizia penal nr. ./A/18.09.2012, respectiv
Oblig inculpatul
în solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL Arad
s pl teasc p r ii civile ANAF Direc ia General a Finan elor Publice Arad
suma de
. lei actualizat cu major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la
momentul achit rii prejudiciului.
Respinge în rest ac iunea civil pt. celelalte preten ii.
În drept, art. 214 alin.(4) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, prevede:
(4) Hot rârea definitiv a instan ei penale prin care se solu ioneaz
ac iunea civil este opozabil organelor fiscale competente pentru solu ionarea
contesta iei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civil ,
coroborat cu prevederile art.415 alin.(1), Hot râri executorii din Codul de
procedur penal , care precizeaz :
Hot rârile instan elor penale devin executorii la data când au r mas
definitive .
Cu privire la raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative, potrivit
dispozi iilor art. 2 alin. (3) din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal :
Unde prezentul cod nu dispune se aplic prevederile Codului de procedur
civil .
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 430
art. 434 din Codul de
procedur civil :
ART. 430
Autoritatea de lucru judecat
(1) Hot rârea judec toreasc ce solu ioneaz , în tot sau în parte, fondul
procesului sau statueaz asupra unei excep ii procesuale ori asupra oric rui alt
incident are, de la pronun are, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea
tran at .
(2) Autoritatea de lucru judecat prive te dispozitivul, precum i considerentele
pe care acesta se sprijin , inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune
litigioas .
ART. 431
Efectele lucrului judecat
(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecat de dou ori în aceea i calitate, în
temeiul aceleia i cauze i pentru acela i obiect.
ART. 432
Excep ia autorit ii de lucru judecat
Excep ia autorit ii de lucru judecat poate fi invocat de instan sau de p r i în
orice stare a procesului, chiar înaintea instan ei de recurs. Ca efect al admiterii
excep iei, p r ii i se poate crea în propria cale de atac o situa ie mai rea decât
aceea din hot rârea atacat .
ART. 433
Puterea executorie

Hot rârea judec toreasc are putere executorie, în condi iile prev zute de lege.
ART. 434
For a probant
Hot rârea judec toreasc are for a probant a unui înscris autentic.
Ordinul 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat :
11.1. Contesta ia poate fi respins ca:
( )
c) fiind f r obiect, în situa ia în care sumele i m surile contestate nu au fost
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac prin reluarea procedurii
administrative, luându-se act de solu ia pronun at de instan a penal , se constat
c cererea r mâne lipsit de obiect;
(...)
11.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când
exist identitate de obiect, p r i i cauz .
Din interpretarea textelor de lege rezult c hot rârea instan ei penale cu
privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civil trebuie respectat în
solu ionarea contesta iei de la data r mânerii acesteia definitive.
Prin Decizia penal nr. ./21.02.2013 pronun at de Înalta Curte de Casa ie
i Justi ie în Dosarul nr.
./108/2011, definitiv , se re ine c instan a
judec toreasc a admis recursul declarat de inculpatul
.. împotriva Deciziei
penale nr. . din 18 septembrie 2012 a Cur ii de Apel Timi oara Sec ia Penal ,
casând în parte decizia penal atacat , numai în ceea ce prive te individualizarea
judiciar a pedepsei aplicate inculpatului, men inând celelalte dispozi ii ale deciziei
atacate.
De asemenea, se re ine c în dispozitivul Deciziei penale nr. . din 18
septembrie 2012 a Cur ii de Apel Timi oara Sec ia Penal , r mas definitiv , se
precizeaz urm toarele: Oblig inculpatul .. în solidar cu partea responsabil
civilmente SC X SRL Arad s pl teasc p r ii civile ANAF Direc ia General a
Finan elor Publice Arad suma de
. lei actualizat cu major ri, dobânzi i
penalit i de întârziere pân la momentul achit rii prejudiciului.
Respinge în rest ac iunea civil pt. celelalte preten ii.
Din cuprinsul Deciziei penale nr. /8.09.2012 a Cur ii de Apel Timi oara a
rezultat c urmare analiz rii probelor existente la dosarul cauzei au condus la
concluzia c opera iunile comerciale derulate de inculpatul .., în calitate de
administrator al SC X SRL Arad, cu SC N SRL Bucure ti, SC E SRL Lugoj i SC
M SRL Re i a sunt nereale, iar prin modul de operare abordat rezult inten ia
acestuia de a se sustrage de la plata obliga iilor datorate bugetului de stat,
constituind infrac iunea de evaziune fiscal , instan a obligând inculpatul . în
solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL Arad s pl teasc p r ii civile
ANAF Direc ia General a Finan elor Publice Arad suma de .. lei actualizat

cu major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la momentul achit rii
prejudiciului, respingând ac iunea civil pentru celelalte preten ii.
Ca urmare, pentru sumele stabilite de plat prin Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
../20.04.2010 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, contestate,
respectiv pentru suma de
lei reprezentând:
lei impozit pe profit, . lei
major ri de întârziere aferente impozitului pe profit, . lei taxa pe valoarea
ad ugat i
lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ,
instan a s-a pronun at, re inând cu caracter definitiv obligarea inculpatului . în
solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL Arad la plata c tre partea
civil ANAF Direc ia General a Finan elor Publice Arad a sumei de . lei
actualizat cu major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la momentul
achit rii prejudiciului, respingând în rest ac iunea civil pentru celelalte preten ii.
Înveder m faptul c în fila 9 a Sentin ei penale nr. ./16.10.2012 pronun at
de Tribunalul Arad la sec iunea Latura civil instan a a re inut c în cadrul
procesului penal, în condi iile prev zute de art. 15 Cod procedur penal , Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Arad în nume propriu i în reprezentarea
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal s-a constituit parte civil în procesul
penal cu suma de . lei format din .. lei impozit pe profit,
ei major ri de
întârziere aferente, .. lei TVA i
lei major ri de întârziere aferente, solicitând
obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL la
plata acestei sume.
Cu adresa nr. ./19.07.2013, D.G.F.P. a jud. Arad a solicitat A.I.F. Arad s
completeze referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei cu punctul de
vedere privind solu ionarea contesta iei în raport cu solu ia instan elor penale,
având în vedere c Înalta Curte de Casa ie i Justi ie prin Decizia nr. .pronun at
în Dosar nr. ./108/2011 a respins ca nefondat recursul p r ii civile Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Arad împotriva Deciziei penale nr.
din
18.09.2012 a Cur ii de Apel Timi oara, în aceea i cauz , care a statuat c Oblig
inculpatul
în solidar cu partea responsabil civilmente SC X SRL Arad s
pl teasc p r ii civile ANAF Direc ia General a Finan elor Publice Arad suma
de
lei actualizat cu major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la
momentul achit rii prejudiciului. Respinge în rest ac iunea civil pentru celelalte
preten ii. ; precizând în condi iile legii cuantumul accesoriilor aferente sumei de
lei reprezentând TVA stabilit suplimentar din totalul accesoriilor calculate în
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. ../20.04.2010 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad;
conform pct. 10.3 din Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 450/2013.
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad a r spuns solicit rii cu adresa nr.
./14.08.2013, înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. /19.08.2013, în care a
precizat c major rile de întârziere aferente sumei de
lei reprezentând TVA
stabilit suplimentar sunt în cuantum total de . lei fiind calculate în conformitate
cu prevederile art. 119 i art. 120 din Codul de procedur fiscal , republicat, pân
la data de 25.02.2010 (data pân la care au fost calculate i prin Decizia de
impunere nr. ./20.04.2010).

În cadrul procesului penal, pentru solu ionarea laturii civile p r ile au avut
dreptul s propun probe, s sus in cauza, astfel încât investirea Direc iei
Regionale Generale a Finan elor Publice Timi oara cu solu ionarea pe fond a
contesta iei ar constitui o reluare a faptelor care au f cut obiectul judec rii laturii
civile din cadrul procesului penal.
Având în vedere cele ce preced, se re ine c , potrivit doctrinei, puterea de
lucru judecat a unei hot râri judec tore ti semnific faptul c o cerere nu poate fi
judecat în mod definitiv decât o singur dat bis de eadem re ne sit actio , iar
hot rârea pronun at este prezumat a exprima adev rul i nu trebuie s fie
contrazis de o alt hot râre, res judicata pro veritate habetur .
Totodat , se re ine c existen a unei hot râri judec tore ti poate fi invocat
cu putere de lucru judecat, când se invoc obligativitatea sa, f r ca în cel de-al
doilea proces s fie acelea i p r i, s se discute acela i obiect i aceea i cauz .
De asemenea, se re ine c practica judiciar i doctrina, au fost constante în a
aprecia c puterea de lucru judecat nu este limitat la dispozitivul hot rârii, ci ea se
întinde i asupra considerentelor hot rârii, care constituie sus inerea necesar a
dispozitivului, f când corp comun cu acesta.
A adar, având în vedere cele ce preced, se re ine c din moment ce aceea i
problem dedus judec ii într-un litigiu dintre acelea i p r i a fost solu ionat
irevocabil pe cale incidental sau pe fond într-un anumit sens, rezult c acest
aspect re inut de instan e, i anume faptul c inculpatul a fost obligat în solidar cu
partea responsabil civilmente SC X SRL Arad s pl teasc p r ii civile ANAF
Direc ia General a Finan elor Publice Arad suma de
. lei actualizat cu
major ri, dobânzi i penalit i de întârziere pân la momentul achit rii
prejudiciului (în spe
lei conform adresei AIF Arad nr.
/14.08.2013,
înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. ../19.08.2013), ac iunea civil fiind
respins pentru celelalte preten ii, rezult c a dobândit putere de lucru judecat i,
în mod corect, trebuie avut în vedere de organul de solu ionare a contesta iei.
Totodat , se re ine c potrivit jurispruden ei constante a CEDO,
incertitudinea jurispruden ial este de natur a reduce încrederea justi iabililor în
justi ie i contravine principiului securit ii raporturilor juridice ca element esen ial
al preeminen ei dreptului, astfel încât organul de solu ionare al contesta iei va ine
cont de solu iile irevocabile pronun ate de instan ele judec tore ti în spe .
În cauza de fa , de contencios administrativ i fiscal se analizeaz
legalitatea datoriei fiscale care a fost contestat de petent i care a fost cuprins în
decizia de impunere atacat , care a stat la baza constituirii ca parte civil a
Direc iei Generale a Finan elor Publice Arad în procesul penal.
Or, situa ia acestei obliga ii a fost stabilit i solu ionat în procesul penal
privind pe administratorul SC X SRL, proces în care Direc ia General a Finan elor
Publice a Jud. Arad s-a constituit parte civil cu suma de
lei, contestat de
petenta, instan a suprem stabilind ca fiind datorat suma de
lei reprezentând
TVA cu accesoriile aferente, în prezenta cauz nemaiputându-se verifica acest
debit. Hot rârea penal este opozabil persoanelor care particip în proces i care

au fost p r i i în procesul penal.
Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul Direc iei Generale a Finan elor
Publice a Jud. Arad, care a emis Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
./20.04.2010 în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. ../20.04.2010 i care a stabilit c SC X SRL
datoreaz bugetului de stat suma total de .. lei, este aceea i persoana p gubit
material care în procesul penal a solicitat recuperarea acestui prejudiciu de la
inculpatul . i de c tre partea responsabila civilmente SC X SRL.
Situa ia datoriei fiscale a fost analizat în totalitate de c tre instan a penal
prin solu ionarea ac iunii civile.
Cum hot rârea penal a r mas definitiv , ea se bucura de autoritatea lucrului
judecat, inclusiv în ce prive te solu ionarea laturii civile.
Institu ia autorit ii lucrului judecat, în calitate de cel mai importat efect al
hot rârilor judec tore ti, are la baz o regul fundamental i anume aceea ca
solu ia cuprins în hot râre este prezumat a exprima adev rul si nu trebuie s fie
contrazis de o alt hot râre.
Autoritatea de lucru judecat este reglementat ca o excep ie procesual
irefragabil la art. 430 Cod procedur civil i trebuie întrunit tripla identitate de
elemente: p r i obiect i cauz .
În situa ia de fa se apreciaz c exist identitate de p r i, deoarece se are în
vedere prezen a juridic a p r ilor, ca titulare ale drepturilor ce formeaz obiectul
litigiului. Astfel, Direc ia General a Finan elor Publice a Jud. Arad din ambele
procese a urm rit recuperarea prejudiciului, iar SC X SRL a fost subiect debitor al
raportului juridic n scut între p r i.
Obiectul este de asemenea identic, deoarece scopul urm rit este acela i
pentru fiecare parte. i cauza este identic , având în vedere c temeiul juridic al
dreptului valorificat este acela i: recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat
prin faptele ilicite ale reclamantei.
Litigiul civil (de contencios administrativ, el fiind civil prin opozi ie cu cel
penal) se solu ioneaz ulterior litigiului penal, în care instan a penal a stabilit pe
lâng existen a faptei i întinderea prejudiciului rezultat din infrac iune. În aceasta
situa ie se re ine c dovedit acest prejudiciu, hot rârea penal având autoritate de
lucru judecat, în conformitate cu dispozi iile art.430 Cod procedur civil i art.22
Cod procedur penal .
În ceea ce prive te suma de . lei reprezentând: . lei impozit pe
profit,
lei major ri de întârziere aferente impozitului pe profit, . lei taxa
pe valoarea ad ugat i
lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat , stabilit în sarcina petentei prin decizia atacat , contestat i cuantumul
obliga iei men inut de instan a penal ( . lei TVA i accesorii aferente [
lei, conform adresei AIF Arad nr. ../ad/14.08.2013, înregistrat la D.G.F.P. a jud.
Arad sub nr. /19.08.2013], se re ine c diferen a de . lei nu se mai datoreaz
întrucât instan a, la pronun area asupra laturii civile a avut în vedere întreaga
crean bugetar stabilit de organul de control, sum cu care s-a constituit parte
civil în procesul penal. Astfel, instan a penal investit cu solu ionarea laturii

civile s-a pronun at asupra debitelor
stabilite de organele fiscale, putând s
men in ca datorat întreaga sum , numai o parte din aceasta, ori s constate c
este nedatorat în totalitate.
Astfel, în conformitate cu art.216 alin.(1) i alin. (2) din O.G. nr.92/2003,
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, urmeaz a se admite par ial contesta ia formulat de SC X SRL, luânduse act de solu ia pronun at prin Decizia penal nr. ./18.09.2012 a Cur ii de Apel
Timi oara în dosarul nr.
/../2011, definitiv prin Decizia nr.
/21.02.2013
pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie i, pe cale de consecin , se va
anula par ial Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr.
./20.04.2010 emis de c tre Activitatea de
Inspec ie Fiscal Arad, în ceea ce prive te suma de
lei reprezentând:
lei
impozit pe profit,
lei accesorii aferente impozitului pe profit,
lei taxa pe
valoarea ad ugat i . lei accesorii aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Totodat se re ine c urmare hot rârilor dispuse în cauz de instan ele
penale, hot râri prin care instan a s-a pronun at i asupra temeiniciei i legalit ii
sumelor stabilite în sarcina SC X SRL prin Decizia de impunere nr.
./20.04.2010, în sensul men inerii ca datorate a sumei de . lei reprezentând
TVA cu accesorii aferente [ . lei, conform adresei AIF Arad nr.
./ad/14.08.2013, înregistrat la D.G.F.P. a jud. Arad sub nr. /19.08.2013],
rezult c pentru suma total de
lei (TVA + accesorii) contesta ia va fi respins
ca f r obiect, conform dispozi iilor pct. 11.1 lit. c) din Ordinul nr. 450/2013
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei mai sus prezentate i în
temeiul prevederilor art. 415 alin.1 din Codul de procedur penal , art. 430 art.
434 din Codul de procedur civil , art. 2 alin. (3), art. 214, art.217 din OG nr. 92
din 24 decembrie 2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 11.01 si 11.4 din Ordinul 450/2013
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Sentin a
penal nr.
./2012 pronun at de Tribunalul Arad, Decizia penal nr.
.18.09.2012 a Cur ii de Apel Timi oara, Decizia nr. ../21.02.2013 pronun at
de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, r mas definitiv , coroborat cu art. 216 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , în baza referatului nr.
, se
DECIDE
- respingerea ca inadmisibil a contesta iei formulate împotriva Raportului
de inspec ie fiscala nr.
./20.04.2010 emis de c tre Activitatea de Inspec ie
Fiscal Arad.
- admiterea par ial a contesta iei formulate i anularea par ial a Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia

fiscal nr. ../20.04.2010 emis de c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, pentru
suma de .. lei reprezentând:
lei impozit pe profit,
lei accesorii aferente impozitului pe profit,
lei taxa pe valoarea ad ugat i
- .. lei accesorii aferente taxei pe valoarea ad ugat ,
luându-se act de Decizia penal nr. ./21.02.2013 pronun at de Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie.
- respingerea ca f r obiect a contesta iei formulat împotriva Deciziei de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. /20.04.2010 emis de c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad,
pentru suma de
lei reprezentând:
lei TVA
- . lei accesorii aferente TVA.
- prezenta decizie se comunica la:
. I.P.U.R.L., în calitate de
lichidator judiciar al SC X SRL
AJFP Arad
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat potrivit prevederilor legale la Curtea de Apel Timi oara în termen de 6
luni de la primirea prezentei.
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