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Prin adresa nr..... “Activitatea de Control Fiscal” a comunicat rezultatul investigatiilor
efectuate de organele de cercetare si “Rezolutia” de confirmare a propunerii de neincepere a
urmaririi penale impotriva numitului ....., nr..... administrator al SC ..... SRL Galati.

In conformitate cu Decizia nr...... se reia procedura administrativa de solutionare a
contestatiei formulata de petenta, inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a
Judetului Galati sub nr....... prin care se solicita anularea “Raportului de inspectie Fiscala” nr.......
ca nefondata si exonerarea  de la plata a obligatiilor suplimentare in suma de .... RON dupa cum
urmeaza:

- taxa pe valoare adaugata
- dobanzi de intarziere la taxa pe valoare adaugata
- penalitati de intarziere la taxa pe valoare adaugata
- impozit venit microintreprinderi
- dobanzi de intarziere la plata impozit venit microintreprinderi
- penalitati de intarziere la plata impozit venit microintreprinderi.

Cauza supusa solutionarii a fost daca spcietatea era datoare sa calculeze impozit pe
venitul microintreprinderilor suplimentar aferent facturii gasite la cumparator si pentru
care societatea sustine ca a fost emisa in numele ei de o alta persoana necunoscuta.

1. In fapt  In urma verificarilor incrucisate efectuate de Garda Financiara s-a constatat ca
factura fiscala seria ... nr..... prin care SC .... SRL Tecuci cumpara de la petenta in calitate de
furnizor cantitatile de ... kg zahar in valoare de ... RON din care TVA suma de ... RON nu a fost
inregistrata in evidenta contabila a societatii furnizoare.

Afirmatiile administratorul societatii sunt infirmate de faptul ca la ridicarea documentelor
cu regim special conform facturii fiscale seria .... nr..... a fost prezentata “Comanda” din  data de
..... stampilata prin care este delegat numitul ..... posesor al Cartii de identitate seria .. nr.....
eliberat de Politia Galati in data de ...... comanda mentionata a fost insotita de xerocopie dupa
“Certificatul de inmatriculare” a petentei la Oficiul Registrului Comertului.

Xerocopia “Certificatului de inmatriculare” a fost facuta dupa original avand in vedere ca
datele corespund cu cele inscrise de organul de control in “Raportul de inspectie fiscala” ca date
de identificare a petentei cu ocazia efectuarii inventarierii.

In conformitate cu adresa nr......... a Activitatii de Control Fiscal organele de cercetare au
stabilit ca tranzactia comerciala din factura seria ..... nr........ nu a fost efectuata de administrator
al petentei, iar persoana care a ridicat documentele cu regim special folosite in realizarea
tranzactiei este o persoana necunoscuta, nefiind imputernicita de catre administratora pentru
ridicarea acestora.

In acest sens a fost emisa “Rezolutia” nr.... a Parchetului de pe langa Judecatoria Galati
din data de ...... “de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale fata de numitul .......

De asemenea mentionam faptul ca prin “Raportul de inspectie fiscala” incheiat in data de
...... se face precizarea ca din valoarea totala a facturii fiscale ........ din ....... suma de ...... RON
inclusiv TVA, SC ....... SRL Tecuci a achitat doar suma de ....... RON.



Avand in vedere cele prezentate se impune desfiintarea capitolelor referitoare la taxa pe
valoare adaugata si impozitul pe venitul microintreprinderilor din “Raportul de inspectie fiscala”
incheiat in data de ...... la SC ............. SRL Galati, si efectuarea unei noi verificari pentru
stabilirea cu exactitate a obligatiilor societatii catre bugetul de stat referitoare la taxa pe valoare
aduagata si impozitul pe venitul microintreprinderilor tinand cont de rezolutia organelor de
cercetare penala.

De asemenea se impune efectuarea unei verificari la  SC .......... SRL Tecuci pentru
stabilirea cauzelor care au determinat neachitarea in totalitate a facturii fiscale seria .... nr...........
si daca a fost legala acordarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata inscrisa in
factura in suma de ........ RON in functie de constatarile verificarii.

2. In drept Sunt aplicabile prevederile art.186(3) din OG nr.92/2003 modificata si
republicata privind Codul de Procedura Fiscala unde este prevazut:

" Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ fiscal atacat, situatie
in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare”.

Avand in vedere cele retinute si prevederile legale prezentate, se propune
1. Desfiintarea capitolelor referitoare la taxa pe valoare adaugata si impozitul pe venitul

microintrprinderilor din Raportul de inspectie fiscala incheiat in data de .... la petenta si
efectuarea unei noi verificari pentru stabilirea cu exactitate a obligatiilor catre bugetul de stat a
acestor categorii de impozite si taxe.

2. Efectuarea unei verificari la SC ...... SRL Tecuci pentru stabilirea motivului care a
determinat neachitarea in totalitate a facturii ...... si stabilirea obligatiilor societatii referitoare la
taxa pe valoare adaugata si daca s-a acordat legal dreptul de deducere a TVA din factura in cauza
in conditiile in care furnizorul nu colecteaza TVA aferent acestei facturi, deci TVA in speta nu a
devenit exigibil.

3. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Galati in termenul prevazut de lege.


