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DECIZIA nr. 61 /  03.05.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a prin adresa nr……………… din …………………2005,
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………………/…………………2005, cu
privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu
sediul în Mangalia , str………………… nr……….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
întocmit� în data de ………………2005 în baza Raportului de inspec�ie
fiscal� din data de ………………2005, constând în impozit pe profit,
T.V.A. �i accesorii aferente.

În contesta�ie nu s–a specificat cuantumul sumei totale
contestate, situa�ie în care, în temeiul dispozi�iilor pct.175.1
din H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Codului de procedur� fiscal�, prin adresa nr…………/
………………2005 s-a pus în vedere contestatorului s� îndeplineasc�
aceast� obliga�ie.
   Întrucât în r�spunsul primit prin adresa înregistrat� la
D.G.F.P.Constan�a sub nr…………/………………2005 petenta nu a precizat
cuantumul sumei contestate, individualizat� pe categorii de
impozite, taxe �i accesorii, se va considera c� obiectul
contesta�iei îl constituie totalitatea debitelor înscrise în
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal�,  nr……………… din data de
…………………2005, în cuantum de ……………………… lei, din care:

�   …………………… lei – impozit pe profit;
�   …………………… lei – major�ri de întârziere aferente;
�   …………………… lei – penalit��i de întârziere aferente;
�   …………………… lei – T.V.A.;

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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�   …………………… lei – dobânzi;
�   …………………… lei – penalit��i de întârziere.

 Prin aceea�i adres� au fost îndeplinite condi�iile de form�
ale contesta�iei referitoare la datele de identificare ale
contestatorului �i aplicarea �tampilei în cazul persoanei
juridice, prev�zute la art.175 (1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�.

Constatând c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de
procedur�, prev�zute la art.176 (1) privind termenul de depunere
a contesta�iei �i art.178(1) din O.G. nr.92/2003 republicat�,
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale
a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe
fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin adresa f�r� num�r �i dat� înregistrat� la S.A.F.-
A.C.F.Constan�a sub nr…………… din …………………2005, S.C. CONSTANTA
S.R.L., prin reprezentantul s�u legal, formuleaz� contesta�ie
împotriva obliga�iilor fiscale suplimentare stabilite prin
Decizia de impunere nr…………… din data de …………………2005, întocmit�
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat în data de
…………………2005, sus�inând urm�toarele:

-  eviden�a contabil� pentru perioada noiembrie 2000 –
01.01.2003, dat� pân� la care societatea a func�ionat, nu a
putut fi întocmit� din lips� de posibilit��i financiare �i
deoarece actele �i documentele contabile au fost confiscate de
organele de poli�ie;

-  constatarea organelor de control potrivit c�reia
societatea a primit cu factura nr…………………/…………………2001, cantitatea
de 88.682 litri de motorin� este eronat� deoarece este vorba de
88.682 tone (unit��i de mas�), din care s-au vândut 103.754
litri (unit��i de volum), având în vedere c� densitatea
motorinei specificat� în documentele primite de la ……………………… era
de 0,854 l/mc;

-  vânzarea produselor (benzin�, motorin� �i combustibil
tip M) c�tre societatea R……………… S.R.L. în luna decembrie 2001 s-
a efectuat la acela�i pre� cu cel de intrare;

-  cantitatea de 28.980 kg reziduuri cocs primit� în luna
ianuarie 2002, pentru care nu a fost emis� factur� de livrare, a
fost utilizat� pentru înc�lzirea unei case (sediu social);

- documentele fiscale pentru uleiuri minerale pe care
organele de control nu le-au g�sit sunt neutilizate �i pot fi
oricând prezentate;

- în ceea ce prive�te facturile men�ionate de organele de
control ca fiind lips�, petenta sus�ine c� urmeaz� a verifica
existen�a lor, dup� restituirea tuturor documentelor ridicate de
organele de poli�ie, una dintre ele fiind îns� invocat� chiar în
Raportul de inspec�ie fiscal�, respectiv factura fiscal�
nr…………………… emis� în …………………2001 c�tre S.C. …………………… S.R.L.
Berbe�ti;
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- referitor la constatarea existen�ei de contracte de
vânzare-cump�rare pentru terenuri f�r� a fi emise facturi
fiscale, petenta sus�ine c�, potrivit legii,(f�r� a preciza care
lege), pentru contractele de vânzare-cump�rare pentru cl�diri �i
terenuri nu este nevoie �i de factur� fiscal� înso�itoare, fiind
suficient actul notarial pentru înregistrarea contabil�;

-  în privin�a constat�rii organelor de control potrivit
c�reia societatea nu a mai fost controlat�, petenta afirm� c�
aceasta este eronat� deoarece controalele au existat, acest
aspect putând fi clarificat dac� ar fi fost contactat asociatul
unic al societ��ii.

În finalul contesta�iei, petenta afirm� c� „a�a zisa
calcula�ie” efectuat� de organele de inspec�ie fiscal� se
sprijin� pe date gre�ite, �i prin urmare este nul�.

I.Verificarea fiscal� a societ��ii finalizat� prin Raportul
de inspec�ie fiscal� din …………………2005 a fost efectuat� la
solicitarea Inspectoratului de Poli�ie Constan�a - Poli�ia
Mangalia, înaintat� prin adresele nr…………………/…………………2004 �i
nr………/…………………2004.

Efectuarea unui control al societ��ii a mai fost solicitat�
�i de A.N.A.F. - Direc�ia General� de Inspec�ie Fiscal� prin
adresa nr…………………/……………………2004, ca urmare a unor sesiz�ri
semnalate de firma R………………… S.R.L. din Mangalia .

Urmare acestor solicit�ri, prin adresa nr……………/…………………2004
expediat� la sediul social al societ��ii, s-a cerut asociatului
unic Ionescu Ion prezentarea la sediul S.A.F. - A.C.F.Constan�a
cu toate documentele financiar-contabile în vederea efectu�rii
verific�rii fiscale.

Întrucât acesta nu a dat curs cererii, documentele
contabile  constând în balan�a de verificare la data de
31.10.2000 �i documente primare privind acte de comer� din
perioada 31.10.2000 - 31.12.2002, au fost depuse la sediul
S.A.F. - A.C.F. de c�tre organele de poli�ie cu adresa
nr………………/……………………2004, întocmindu-se Procesul verbal de predare-
primire din data de …………………2004.

Din analiza acestor documente s-a constatat c� societatea
nu de�ine eviden�a contabil� conform Legii contabilit��ii
nr.82/1991 republicat�, motiv pentru care prin adresa
nr………………/……………………2004 s-a solicitat sprijinul Poli�iei Mangalia
în vederea punerii acesteia la dispozi�ie de c�tre asociatul
unic Ionescu Ion.

Deoarece aceast� solicitare a r�mas f�r� r�spuns, prin
adresa nr………………/……………………2004 s-a comunicat Poli�iei Mangalia
faptul c� nu se poate efectua verificarea fiscal� �i stabilirea
obliga�iilor la bugetul de stat datorate de societatea CONSTANTA
S.R.L.

În final, prin adresa nr…………/……………………2004 organele de
poli�ie au solicitat efectuarea verific�rii fiscale a
documentelor contabile puse la dispozi�ie, ca fiind singura
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modalitate de a stabili obliga�iile c�tre bugetul de stat, având
în vedere c� asociatul unic al societ��ii a refuzat întocmirea
eviden�ei contabile conform prevederilor Legii nr.82/1991,
precum �i faptul c� acesta face obiectul unui dosar de cercetare
penal�.

Urmare verific�rii efectuate de organele de inspec�ie s-a
constatat c� societatea a condus eviden�� contabil� pân� la
31.10.2000 �i a depus pân� la aceast� dat� la organul fiscal
teritorial declara�ii privind datoriile c�tre bugetul de stat.

Comparând debitele înregistrate în balan�a de verificare cu
cele existente în fi�a analitic� pe pl�titor editat� de A.F.P.
Mangalia pe baza declara�iilor depuse de contribuabil a rezultat
faptul c� acestea nu corespund, fapt pentru care organele de
inspec�ie fiscal� au luat în considerare pentru perioada de pân�
la data de 31.10.2000 obliga�iile existente în fi�a analitic� în
cuantum total de …………………… lei, constând în T.V.A., impozit pe
salarii, impozit pe profit �i accesorii calculate pân� la data
de 15.05.2004.

În baza documentelor primare pentru perioada noiembrie 2000
- decembrie 2002, puse la dispozi�ie de organele de poli�ie,
organele de inspec�ie fiscal� au întocmit situa�ia veniturilor
�i a cheltuielilor (conform facturilor emise �i primite de
societate), în vederea stabilirii profitului, a impozitului pe
profit precum �i a taxei pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului
de stat, rezultând obliga�ii datorate în sum� de …………………… lei �i
accesorii aferente în cuantum de …………………… lei.

De asemenea, au fost actualizate pân� la data de 31.01.2005
accesoriile aferente datoriilor eviden�iate în fi�a analitic� pe
pl�titor, rezultând un plus de …………………… lei major�ri �i
penalit��i de întârziere.

În urma întocmirii situa�iilor privind veniturile �i
cheltuielile societ��ii pentru perioada noiembrie 2000 -
decembrie 2002 s-au constatat o serie de aspecte a c�ror
clarificare urmeaz� a fi efectuat� de organele de poli�ie, cu
privire la:

a) faptul c� societatea s-a aprovizionat în luna mai 2001
de la societatea R……………… Impex S.R.L. cu cantitatea de 88.682 l
motorin� �i a emis avize de expedi�ie c�tre societatea R………………
S.R.L. Berbe�ti pentru cantitatea de 103.754 l motorin�,
facturând doar cantitatea de 93.485 l.Contravaloarea diferen�ei
de cantitate de 10.269 l (103.754 l- 93.485 l)a fost luat� în
calcul la venituri �i la determinarea taxei pe valoarea
ad�ugat�.

b) în luna decembrie 2001 societatea a livrat S.C.R………………
S.R.L.cantitatea de 41.660 l motorin�, benzin� �i combustibil
tip M iar regiei ………………… R.A. Mangalia cantitatea de 121.990 l
CLU, f�r� a avea documente de intrare pentru aceste cantit��i,
în documentele primare fiind îns� reg�site documente de
supraveghere fiscal� emise de ……………………… SA c�tre
…………………Servimpex, pentru cantitatea total� de 163.710 l
benzin�,motorin� �i CLU.
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c)  în luna ianuarie 2002 societatea s-a aprovizionat cu
cantitatea de 28.980 kg reziduuri cocs f�r� a emite factur� de
livrare.Contravaloarea acestui combustibil a fost luat� în
calcul la stabilirea veniturilor �i a taxei pe valoarea
ad�ugat�.

d)  societatea a achizi�ionat în luna octombrie 2002
documente pentru livrarea de uleiuri minerale( un carnet de
facturi fiscale �i unul de avize de expedi�ie), acestea nefiind
reg�site în actele primare predate de organul de poli�ie.

e) de asemenea, în actele predate nu s-au reg�sit o serie
de facturi fiscale din dou� carnete utilizate de societate.

f) la sesizarea formulat� de S.C. R………………… S.R.L. au fost
anexate un num�r de 16 contracte de vânzare teren de�inut de
societatea CONSTANTA în sta�iunea Neptun, c�tre diverse persoane
fizice, în valoare total� de ……………………… lei, pentru care nu au
fost întocmite facturi fiscale. În timpul controlului
contravaloarea acestor contracte a fost luat� în calcul atât la
venituri cât �i la cheltuieli pentru stabilirea profitului �i a
taxei pe valoarea ad�ugat�.

g) în luna decembrie 2002 societatea a încheiat un contract
de vânzare cu Ionescu Ioana pentru un apartament proprietatea
societ��ii a c�rui valoare de pia�� a fost de ……………………… lei,
nefiind întocmit� factur� fiscal� de vânzare. În timpul
controlului, contravaloarea contractului a fost luat� în calcul
la stabilirea profitului �i a taxei pe valoarea ad�ugat�.

La finalizarea verific�rii s-a stabilit c� societatea
CONSTANTA datoreaz� bugetului de stat suma de …………………… lei, din
care ……………………… lei debite stabilite suplimentar fa�� de cele
declarate de contribuabil, constând în impozit pe profit, T.V.A.
�i accesorii aferente.         

Totodat�, s-a constatat c� societatea a înc�lcat
prevederile art.4 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale, republicat�, deoarece nu a condus
contabilitatea conform Legii contabilit��ii nr.82/1991
republicat�.

Drept urmare, s-a stabilit c� aceast� fapt� constituie
infrac�iune conform cap.II art.9 �i 10 din Legea pentru
combaterea evaziunii fiscale nr.87/1994, republicat�.

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.Constan�a se poate investi cu
analizarea pe fond a cauzei, în condi�iile în care în cauz� s-a
constatat c� exist� indicii cu privire la s�vâr�irea unei
infrac�iuni.
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În fapt, din documentele dosarului rezult� c� verificarea
finalizat� prin încheierea Raportului de inspec�ie din data de
…………………2005, raport ce a stat la baza întocmirii Deciziei de
impunere �i a stabilirii de obliga�ii fiscale �i debite
accesorii,  a fost efectuat� la cererea organelor de poli�ie din
cadrul Poli�iei mun.Mangalia, Biroul Cercet�ri Penale, înaintat�
prin adresele nr…………………/…………………2004 �i nr………………/…………………2004.

Prin aceste adrese, organele de poli�ie au solicitat
stabilirea obliga�iilor datorate bugetului de stat de c�tre
societate în baza unor documente contabile primare, motivându-se
c� administratorul acesteia – Ionescu Ion a refuzat în repetate
rânduri s� î�i întocmeasc� eviden�a contabil� din anul 2000 pân�
în anul 2002, cu scopul de a nu i se finaliza dosarul penal
aflat în stadiul de cercet�ri.

Urmare verific�rii documentelor contabile puse la
dispozi�ie în baza Procesului verbal de predare-primire din data
de ……………………2004,(balan�a de verificare întocmit� la data de
31.10.2000, documentele primare privind actele de comer� din
perioada 31.10.2000 - 31.12.2002), organele de inspec�ie fiscal�
au procedat la determinarea obliga�iilor c�tre bugetul de stat
în perioada noiembrie 2000 – decembrie 2002, stabilind totodat�
c� societatea nu a condus eviden�a contabil� conform
prevederilor Legii contabilit��ii nr.82/1991 republicat�, prin
aceast� fapt� fiind înc�lcate prevederile art.4 din Legea
nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat�,
potrivit c�rora:

“contribuabilii sunt obliga�i s� eviden�ieze veniturile
realizate �i cheltuielile efectuate din activit��ile desf��urate
prin întocmirea registrelor sau oric�ror documente prev�zute de
lege” .

Conform prevederilor art.9 �i 10 din Legea pentru
combaterea evaziunii fiscale nr.87/1994 republicat�, aceast�
fapt� constituie infrac�iune.

De asemenea, urmare verific�rii s-au constatat o serie de
aspecte cu privire la: livrarea de uleiuri minerale (motorin�,
benzin� �i combustibil tip M) f�r� a fi identificate documente
legale de provenien��, la aprovizionarea cu reziduuri de cocs
f�r� a fi emis� factur� de livrare, cu privire la vânzarea de
terenuri �i a unui apartament, proprietatea societ��ii, f�r� a
fi emise facturi fiscale precum �i cu privire la achizi�ionarea
de documente speciale pentru livrarea de uleiuri minerale ( un
carnet de facturi fiscale �i unul de avize de expedi�ie), f�r�
ca acestea s� se reg�seasc� în documentele predate organelor de
poli�ie.

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� aceste aspecte
urmeaz� a fi cercetate �i clarificate de organele de poli�ie.

Raportul de inspec�ie fiscal� cuprinzând rezultatele
controlului �i constat�rile efectuate a fost înaintat Poli�iei
mun. Mangalia, Biroul de Investiga�ii Fraude cu adresa
nr…………/2004 din ……………………2005.
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Având în vedere cele expuse se re�ine c� în spe�� sunt
incidente dispozi�iile art.183 (1) din O.G. nr.92/2003
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit
c�rora:

“Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când:

a)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�”.

Deoarece organele de cercetare penal� urmeaz� s� se
pronun�e asupra aspectelor sesizate de organele de inspec�ie
fiscal� privind legalitatea �i realitatea actelor �i faptelor de
comer�  desf��urate de S.C. CONSTANTA SRL, în cauz� se impune
suspendarea în condi�iile textului ar�tat pân� la definitivarea
cercet�rilor penale, tocmai în vederea unei bune administr�ri a
cauzei �i a evit�rii pronun��rii unei solu�ii nelegale.

Mai mult, faptul c� prin actele contestate s-au sesizat
organele abilitate în vederea efectu�rii cercet�rilor privind
s�vâr�irea infrac�iunii economice prev�zute �i pedepsite de
art.9 �i 10 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii
fiscale, republicat�, aceast� împrejurare constituie suficient
temei pentru suspendarea legal� facultativ�.

Conform art.183(3) din Codul de procedur� fiscal�:
”Procedura administrativ� este reluat� la încetarea

motivului care a determinat suspendarea […]”.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.179, 183(1) �i (3)  �i 185(4) din O.G. nr.92/2003
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se

DECIDE:

 Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.R.L. Mangalia împotriva debitelor stabilite prin
Decizia de impunere nr…………/…………………2005, întocmit� în baza
Raportului de inspec�ie fiscal� din ……………………2005, de c�tre
organele de control din cadrul SAF - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a, în sum� total� de ……………………… lei, din care:

�   ……………………… lei – impozit pe profit;
�   ……………………… lei – major�ri de întârziere aferente;
�   ……………………… lei – penalit��i de întârziere aferente;
�   ……………………… lei – T.V.A.;
�   ……………………… lei – dobânzi aferente;
�   ……………………… lei – penalit��i de întârziere aferente,
 pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�.
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a,
în termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2)
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
                       VASILICA MIHAI

                                              �EF SERVICIU
                                        SOLU�IONARE SOLU�IONARE,
                                             EMILIA CRÂNGU�

C.S./4 ex.


