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DECIZIA nr.48/22.08.2012

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş a fost sesizată de către
S.C. x S.R.L. din loc. ..., jud. Mureş, asupra contesta\iei [nregistrat` sub nr....,
formulată împotriva Deciziei de impunere nr.... privind obliga\iile fiscale
suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`, emis` de Activitatea de InspecŃie
Fiscală din cadrul D.G.F.P. Mureş [n baza Raportului de inspec\ie fiscal` nr.F-MS
..., comunicată petentei la data de 23.12.2011 potrivit confirmării de primire anexată
în copie la dosarul cauzei.
ContestaŃia, predată la oficiul poştal la data de 23.01.2012 (potrivit
plicului anexat la dosarul cauzei), a fost depus` [n termenul legal prev`zut la art.207
alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modificările şi completările ulterioare.
Suma contestată este de x lei, compusă din:
- x lei reprezentând impozit pe profit;
- x lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;
- x lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată;
- x lei reprezentând majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea
adăugată.
Constat@nd c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute la art.205,
art.206 şi art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice Mureş, prin organele specializate, este legal învestită
să soluŃioneze cauza.
A) Prin contesta\ia [nregistrat` la D.G.F.P. Mureş sub nr.x, petenta
solicită anularea Deciziei de impunere nr.x privind obligaŃiile fiscale suplimentare
de plată stabilite de inspecŃia fiscală, invocând urm`toarele:
- constatãrile organelor de inspecŃie fiscală sunt o reluare a celor
constatate de Garda Financiară Mureş potrivit Procesului verbal nr.x;
- organele de inspecŃie fiscală au efectuat constatări doar din
compararea stocului scriptic cu stocul faptic, fără a Ńine cont de nota explicativă a
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administratorului societăŃii care a arătat că, lipsa din gestiune se datorează
perisabilităŃilor de marfă, marfă degradată, furturi, protocoale, spargeri, mortalităŃi
la peştele din păstrăvărie, consumabile de la înfiinŃarea firmei şi până în prezent,
pentru care există documente justificative, şi fără să considere că era oportun să
solicite efectuarea unei expertize financiar contabile, conform art.55 din O.G.
nr.92/2003, care să stabilească valoarea mărfurilor degradate, perisabilităŃi,
mortalităŃi din păstrăvărie;
- acest control s-a efectuat în vederea inventarierii gestiunilor deŃinute
de S.C. x S.R.L., după cum urmează: magazin x, gestiune la care este angajat un
lucrător comercial (vânzător x); restaurant x (vânzător x); Magazin x, parter, bloc
A5 (vânzător x); x, (vânzător x), locaŃii la care a fost efectuată inventarierea într-un
singur exemplar, fără să se ia o declaraŃie scrisă gestionarului înainte de începerea
operaŃiunii de inventariere;
- organele de control au încălcat prevederile art.49 alin.(1) lit.a), b) şi c)
din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată;
- pentru toate mărfurile intrate în gestiunea societăŃii existau chitanŃe,
facturi, recepŃii, la toate magazinele societăŃii, fiind înregistrate în evidenŃa primară,
conform actelor depuse la dosarul evidenŃei financiar contabile;
- fiind vorba de o simplă eroare materială în ceea ce priveşte declararea
cu întârziere a impozitului pe profit aferent trimestrului I 2008, unitatea nu avea
cum să eludeze obligaŃia de plată a impozitului pe profit, iar în ceea ce priveşte
lipsa din gestiune unitatea deŃine documente justificative;
- având în vedere că unitatea a analizat în cuprinsul contestaŃiei
motivele pentru care a apreciat că sunt nefondate aspectele reŃinute cu privire la
impozitul pe profit, apreciază că toate cele reŃinute la analiza impozitului pe profit
sunt aplicabile şi la taxa pe valoarea adăugată.
B) FaŃă de aspectele contestate se reŃine că, urmare inspecŃiei fiscale
efectuate de organele de specialitate din cadrul D.G.F.P. Mureş - Activitatea de
InspecŃie Fiscală la S.C. x S.R.L. din loc. x, jud. Mureş, ce a avut ca obiectiv
efectuarea unor verificări la solicitarea Gărzii Financiare Mureş, transmisă prin
adresa nr.x, înregistrată la D.G.F.P. Mureş - Activitatea de InspecŃie Fiscală sub
nr.x, în vederea cuantificării influenŃei fiscale a deficienŃei constatate cu ocazia
controlului efectuat de către comisarii din cadrul Gărzii Financiare Mureş, au fost
întocmite Raportul de inspecŃie fiscală nr. F-MS x/15.12.2011 şi Decizia de
impunere nr.x privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia
fiscală, în care au fost redate următoarele constatări:
Potrivit inventarierii efectuate în data de 26.09.2011 de către comisarii
Gărzii Financiare Mureş, la locaŃiile unde societatea desfăşoară activitate, respectiv
loc. ..., jud. Mureş, loc. ..., jud. Mureş şi în loc. ..., jud. Mureş, s-a constatat un stoc
faptic de marfă în valoare de x lei.
În baza documentelor contabile puse la dispoziŃie de administratorul
societăŃii, precum şi a listelor de inventariere întocmite urmare inventarului efectuat
în data de 26.09.2011, echipa de inspecŃie fiscală a procedat la determinarea
valorică a stocului scriptic la data de 26.09.2011, după cum urmează:
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- Stoc iniŃial (sold final cont 371) conform BalanŃei de verificare
aferentă lunii iulie 2011, în sumă de x lei;
- Intrări de marfă în perioada 01.08.2011 - 26.09.2011, în sumă de x
lei;
- Ieşiri de marfă în perioada 01.08.2011 - 26.09.2011, în sumă de x lei;
- Stoc scriptic la data de 26.09.2011, în sumă de x lei.
Din compararea valorică a stocului scriptic în valoare de x lei,
determinat în baza documentelor puse la dispoziŃie de administratorul societăŃii, cu
stocul faptic în valoare de x lei, determinat prin inventariere, rezultă o diferenŃă în
cuantum de x lei (x lei - x lei), în favoarea stocului scriptic, diferenŃă care a fost
considerată de organele de inspecŃie fiscală ca reprezentând contravaloarea
mărfurilor comercializate de societate, fără a fi înregistrată în evidenŃa contabilă.
În nota explicativă (anexa nr.3 la raportul de inspecŃie fiscală) dată de
administratorul societăŃii la solicitarea echipei de inspecŃie fiscală, cu privire la
comercializarea mărfurilor fără a fi înregistrate în evidenŃa contabilă, reprezentantul
unităŃii a declarat faptul că "...lipsa în gestiune se datorează perisabilităŃilor de
marfă, marfă degradată, furturi, spargeri, protocoale, mortalităŃi la peştele din
păstrăvărie, consumabile de la înfiinŃarea firmei până în prezent...", însă societatea
nu a prezentat documentele justificative (bonuri de consum, procese de la instituŃii
autorizate pentru constatarea perisabilităŃilor, mărfii degradate şi mortalităŃi la
păstrăvărie), astfel că, nu se justifică explicaŃiile administratorului.
Pentru a determina influenŃa neînregistrării în contabilitate a veniturilor
realizate, cu ocazia controlului s-a procedat la determinarea adaosului mediu
practicat de unitate în perioada august - septembrie 2011, acesta fiind de 24%
(calculul adaosului mediu practicat de unitate este redat în Anexa nr.4 la actul de
control).
Potrivit prevederilor pct.160 alin.(4) din Ordinul ministrului finanŃelor
publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, repartizarea diferenŃelor de preŃ asupra valorii bunurilor ieşite
şi asupra stocurilor se efectuează prin înmulŃirea valorii bunurilor ieşite din gestiune
la preŃ de înregistrare cu coeficientul mediu de adaos.
Unitatea verificată are ca obiect principal de activitate "ComerŃ cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun, cod CAEN 4711".
În timpul controlului, având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
organele de inspecŃie fiscală au procedat la recalcularea profitului impozabil, fiind
stabilit în sarcina societăŃii impozit pe profit suplimentar în sumă totală de x lei,
după cum urmează:
- valoarea mărfurilor constatate lipsă la inventar şi considerate de
organele de inspecŃie fiscală ca fiind valorificate, nefiind înregistrate în evidenŃa
contabilă = x lei (x lei reprezentând stoc scriptic - x lei reprezentând stoc faptic);
- pierdere fiscală de recuperat trimestrul III 2011 = x lei;
- valoarea mărfurilor înregistrate în contul 371 (cost de achiziŃie +
adaos comercial - TVA neexigibilă) la data de 26.09.2011 = x lei (x lei x 24/124 = x
lei T.V.A.);
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- valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor considerate ca fiind
valorificate (cota de adaos comercial practicat de 24%) = x lei x 24%/124% = x lei;
- Impozit pe profit suplimentar aferent trim. III 2011 = x lei (x lei - x lei
= x lei x 16%).
Prin urmare, organele de inspecŃie fiscală au stabilit că influenŃa fiscală
în ceea ce priveşte impozitul pe profit constă în diminuarea veniturilor realizate de
unitate, respectiv a rezultatului exerciŃiului financiar, cu suma de x lei şi a
impozitului pe profit aferent trimestrului III 2011 cu suma de x lei.
În baza prevederilor art.119 alin.(1) şi art.120 alin.(2) din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru
neplata la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar în sumă de x lei,
organele de inspecŃie fiscală au calculat majorări de întârziere aferente în sumă de x
lei, până la data de 08.12.2011.
Totodată, organele de control au constatat că societatea a constituit
impozitul pe profit aferent trimestrului I 2008 la nivelul sumei de x lei, însă a
declarat la organul fiscal teritorial cu întârziere obligaŃia de plată anterior
menŃionată, corectând deficienŃa prin depunerea declaraŃiei impozitului pe profit
aferentă anului 2008 (formular 101), înregistrată la organul fiscal sub nr.x, în cauză
fiind încălcate prevederile art.81 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată.
Potrivit notei explicative (anexa nr.3 la raportul de inspecŃie fiscală)
dată de administratorul societăŃii la solicitarea echipei de inspecŃie fiscală, cu privire
la declararea cu întârziere a impozitului pe profit aferent trimestrului I 2008,
reprezentantul unităŃii a declarat faptul că "...din eroare...".
Astfel, consecinŃa deficienŃei anterior menŃionate constă în diminuarea
impozitului pe profit aferent trimestrului I 2008 cu suma de x lei, pentru perioada
cuprinsă între data de 25.04.2008 (data scadenŃei) şi data de 16.02.2009 (data
declarării impozitului pe profit la organul fiscal).
Prin urmare, pentru neplata la termen a impozitului pe profit aferent
trimestrului I 2008, în suma de 100 lei, pentru perioada 25.04.2008 - 16.02.2009,
organele de control au calculat majorãri de întârziere aferente în sumã de x lei, în
conformitate cu prevederile art.119 alin.(1) şi art.120 din OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. SituaŃia calculului
majorărilor de întârziere aferente impozitului pe profit este redat în anexa 6 la
raportul de inspecŃie fiscală.
InfluenŃa fiscală a deficienŃei prezentate anterior (Cap.III pct.1.3
"Impozitul pe profit" din actul de control), respectiv neînregistrea în evidenŃa
contabilă a livrărilor de mărfuri efectuate în perioada 01.08.2011 - 30.09.2011 în
valoare totală de x lei, din care T.V.A. în sumă de x lei, constă în diminuarea
obligaŃiei de plată a T.V.A. cu suma de x lei, ca urmare a necolectării de către
contribuabil a T.V.A. aferentă livrărilor de mărfuri efectuate către populaŃie, fapt
pentru care, în baza prevederilor art.128 alin.(4) lit.d) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.137 alin.(1) lit.a) şi art.140 din acelaşi act normativ, cu ocazia
inspecŃiei fiscale, organele de control au stabilit în sarcina societăŃii taxa pe
valoarea adăugată suplimentar de plată în sumă de x lei.
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Prin urmare, pentru neplata la termen a taxei pe valoarea adăugată
stabilită suplimentar în sarcina unităŃii în sumă de x lei, în baza prevederilor art.119
alin.(1) şi art.120 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, organele de inspecŃie fiscală au calculat majorări de întârziere
aferente în sumă de x lei, situaŃia calculului acestora fiind redată în anexa 7 la
raportul de inspecŃie fiscală.
Având în vedere constatările organelor de inspecŃie fiscală cu privire la
neînregistrarea în evidenŃa contabilă a operaŃiunilor comerciale efectuate sau a
veniturilor realizate, a fost întocmit Procesul verbal înregistrat la D.G.F.P. Mureş Activitatea de InspecŃie Fiscală sub nr.x, în baza căruia au fost sesizate organele de
urmărire penală pentru a stabili dacă fapta întruneşte elementele constitutive ale
infracŃiunii, prevăzute la art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea
şi combaterea evaziunii fiscale, la art.11 şi art.43 din Legea nr.82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
C) Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei ]i av@nd [n
vedere motivele societ`\ii contestatoare ]i constat`rile organelor de inspec\ie fiscal`,
[n raport cu actele normative [n vigoare, se re\in urm`toarele:
1. Referitor la impozitul pe profit în sumă de x lei şi majorările de
întârziere aferente în sumă de x lei, precum şi la taxa pe valoarea adăugată în
sumă de x lei şi majorările de întârziere aferente în sumă de x lei
În fapt, urmare solicitării Gărzii Financiare Mureş, transmisă prin
adresa nr.x, înregistrată la D.G.F.P. Mureş - Activitatea de InspecŃie Fiscală sub
nr.x, privind realizarea verificărilor necesare pentru cuantificarea influenŃei fiscale a
deficienŃei constatate cu ocazia controlului efectuat de comisarii Gărzii Financiare
Mureş, organele de control din cadrul D.G.F.P. Mureş - Activitatea de InspecŃie
Fiscală, au efectuat la S.C. x S.R.L. din loc. ..., jud. Mureş, inspecŃia fiscală urmare
căreia a fost întocmit Raportul de inspecŃie fiscală nr.F-MS .../15.12.2011 în baza
căruia a fost emisă Decizia de impunere nr..../15.12.2011 privind obligaŃiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală şi Procesul verbal
nr..../15.12.2011.
Astfel, cu adresa nr..../29.09.2011, înregistrată la D.G.F.P. Mureş Activitatea de InspecŃie Fiscală sub nr..../05.10.2011, Garda Financiară Mureş a
transmis Procesul-verbal nr..../29.09.2011 şi anexele aferente, încheiate cu ocazia
controlului efectuat la S.C. x S.R.L. din loc. ..., jud. Mureş.
Tot prin adresa nr..../29.09.2011, Garda Financiară Mureş a solicitat
organelor de specialitate din cadrul D.G.F.P. Mureş - Activitatea de InspecŃie
Fiscală, dispunerea efectuării verificărilor necesare pentru stabilirea în întregime a
obligaŃiilor fiscale datorate de societate, precum şi comunicarea rezultatelor
verificărilor efectuate.
În urma verificãrii efectuate pe baza actelor ]i documentelor contabile
puse la dispozi\ie de administratorul societăŃii, la Cap.III "Constatări Fiscale"
referitoare la impozitul pe profit şi la taxa pe valoarea adăugată din Raportul de
inspecŃie fiscală nr.F-MS .../15.12.2011, organele de inspecŃie fiscală au redat
urmãtoarele constatãri:
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Potrivit inventarierii efectuate în data de 26.09.2011 de către comisarii
Gărzii Financiare Mureş, la locaŃiile unde societatea desfăşoară activitate, respectiv
loc. ..., jud. Mureş, loc. ..., jud. Mureş şi în loc. ..., jud. Mureş, s-a constatat un stoc
faptic în valoare de ... lei.
În baza documentelor contabile puse la dispoziŃie de administratorul
societăŃii, precum şi a listelor de inventariere întocmite urmare inventarului efectuat
în data de 26.09.2011, echipa de inspecŃie fiscală a procedat la determinarea
valorică a stocului scriptic la data de 26.09.2011, după cum urmează:
- Stoc iniŃial (sold final cont 371) conform BalanŃei de verificare
aferentă lunii iulie 2011, în sumă de x lei;
- Intrări de marfă în perioada 01.08.2011 - 26.09.2011, în sumă de x
lei;
- Ieşiri de marfă în perioada 01.08.2011 - 26.09.2011, în sumă de x lei;
- Stoc scriptic la data de 26.09.2011, în sumă de x lei.
Din compararea valorică a stocului scriptic în valoare de x lei,
determinat în baza documentelor puse la dispoziŃie de administratorul societăŃii, cu
stocul faptic în valoare de x lei, determinat prin inventariere, a rezultat o diferenŃă în
cuantum de x lei (x lei - x lei), în favoarea stocului scriptic, diferenŃă care a fost
considerată de organele de inspecŃie fiscală ca reprezentând contravaloarea
mărfurilor comercializate de societate, fără a fi înregistrată în evidenŃa contabilă.
În nota explicativă dată de administratorul societăŃii la solicitarea
echipei de inspecŃie fiscală, cu privire la comercializarea mărfurilor fără a fi
înregistrate în evidenŃa contabilă, reprezentantul unităŃii a declarat faptul că "...lipsa
în gestiune se datorează perisabilităŃilor de marfă, marfă degradată, furturi, spargeri,
protocoale, mortalităŃi la peştele din păstrăvărie, consumabile de la înfiinŃarea firmei
până în prezent...", însă societatea nu a prezentat documentele justificative (bonuri
de consum, procese de la instituŃii autorizate pentru constatarea perisabilităŃilor,
mărfii degradate şi mortalităŃi la păstrăvărie), astfel că, nu se justifică explicaŃiile
administratorului.
Pentru a determina influenŃa neînregistrării în contabilitate a veniturilor
realizate, cu ocazia controlului s-a procedat la determinarea adaosului mediu
practicat de unitate în perioada august - septembrie 2011, acesta fiind de 24%
(calculul adaosului mediu practicat de unitate este redat în Anexa nr.4 la actul de
control).
Potrivit prevederilor pct.160 alin.(4) din Ordinul ministrului finanŃelor
publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, repartizarea diferenŃelor de preŃ asupra valorii bunurilor ieşite
şi asupra stocurilor se efectuează prin înmulŃirea valorii bunurilor ieşite din gestiune
la preŃ de înregistrare cu coeficientul mediu de adaos.
Unitatea verificată are ca obiect principal de activitate "ComerŃ cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun, cod CAEN 4711".
În timpul controlului, având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
organele de inspecŃie fiscală au procedat la recalcularea profitului impozabil, fiind
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stabilit în sarcina societăŃii impozit pe profit suplimentar în sumă totală de x lei,
după cum urmează:
- valoarea mărfurilor constatate lipsă la inventar şi considerate de
organele de inspecŃie fiscală ca fiind valorificate şi neînregistrate în evidenŃa
contabilă = x lei (x lei reprezentând stoc scriptic - x lei reprezentând stoc faptic);
- pierdere fiscală de recuperat trimestrul III 2011 = x lei;
- valoarea mărfurilor înregistrate în contul 371 (cost de achiziŃie +
adaos comercial - TVA neexigibilă) la data de 26.09.2011 = x lei (x lei x 24/124 = x
lei T.V.A.);
- valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor considerate ca fiind
valorificate (cota de adaos comercial practicat de 24%) = x lei x 24%/124% = x lei;
- Impozit pe profit suplimentar aferent trim. III 2011 = x lei (x lei - x lei
= x lei x 16%).
Prin urmare, organele de inspecŃie fiscală au stabilit că influenŃa fiscală
în ceea ce priveşte impozitul pe profit constă în diminuarea veniturilor realizate de
unitate, respectiv a rezultatului exerciŃiului financiar, cu suma de x lei şi a
impozitului pe profit aferent trimestrului III 2011 cu suma de x lei.
Totodată, organele de inspecŃie fiscală au reŃinut că influenŃa fiscală a
deficienŃei prezentate anterior (Cap.III pct.1.3 "Impozitul pe profit" din actul de
control), respectiv neînregistrea în evidenŃa contabilă a livrărilor de mărfuri
efectuate în perioada 01.08.2011 - 30.09.2011 în valoare totală de x lei, din care
T.V.A. în sumă de x lei, constă în diminuarea obligaŃiei de plată a T.V.A. cu suma
de x lei, ca urmare a necolectării de către contribuabil a T.V.A. aferentă livrărilor de
mărfuri efectuate către populaŃie, fapt pentru care, în baza prevederilor art.128
alin.(4) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.137 alin.(1) lit.a) şi art.140 din
acelaşi act normativ, cu ocazia inspecŃiei fiscale, organele de control au stabilit în
sarcina societăŃii taxa pe valoarea adăugată suplimentar de plată în sumă de x lei.
În baza prevederilor art.119 alin.(1) şi art.120 alin.(2) din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru
neplata la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar în sumă de x lei,
organele de inspecŃie fiscală au calculat majorări de întârziere în sumă de x lei, până
la data de 08.12.2011, iar pentru neplata la termen a taxei pe valoarea adăugată
stabilită suplimentar în sumă de x lei (x lei x 24/124), organele de inspecŃie fiscală
au calculat majorări de întârziere aferente în sumă de x lei, situaŃia calculului
acestora fiind redate în anexele 5 şi 7 la raportul de inspecŃie fiscală.
Întrucât faptele petentei anterior redate, respectiv omisiunea
înregistrării în actele contabile sau în alte documente legale a operaŃiunilor
comerciale efectuate şi a veniturilor realizate ar putea întruni elementele
constitutive ale infracŃiunii prevăzute la art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi ale art.11 şi art.43 din
Legea contabilităŃii nr.82/1991, republicată, organele de inspecŃie fiscală din cadrul
D.G.F.P. Mure] - Activitatea de Inspec\ie Fiscal` au întocmit Procesul-verbal
nr.x/15.12.2011, în baza căruia, prin adresa nr.x/15.12.2011, au formulat Sesizare
penală către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, solicitând efectuarea
cercetărilor ce se impun, în vederea constatării existenŃei sau inexistenŃei
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elementelor constitutive ale infracŃiunii prevăzute de actele normative anterior
menŃionate.
În drept, art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005, prevede:
“(1) Constituie infracŃiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu
închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte
săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaŃiilor fiscale.[...]
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenŃierii, în actele contabile ori în
alte documente legale, a operaŃiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor
realizate".
Potrivit prevederilor art.214 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, “Organul de soluŃionare
competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluŃionarea cauzei atunci
când:
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în
drept cu privire la existenŃa indiciilor săvârşirii unei infracŃiuni a cărei constatare
ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează să fie dată în
procedură administrativă;
[...]
(3) Procedura administrativa este reluata la încetarea motivului care a
determinat suspendarea [...]".
În cauz`, obiectul litigiului izvor`]te din constatările redate de organele
de control la Cap.III "Constatări fiscal" din Raportul de inspecŃie nr.F-MS
x/15.12.2011, care au stat la baza emiterii de către D.G.F.P. Mure] - Activitatea de
Inspec\ie Fiscal` a Deciziei de impunere nr.x/15.12.2011 privind obliga\iile fiscale
suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`, potrivit cărora unitatea verificată
a comercializat mărfuri fără ca aceste operaŃiuni să fie înregistrate în evidenŃa
contabilă, aspecte despre care, a]a cum s-a ar`tat [n con\inutul prezentei decizii, au
fost sesizate organele [n drept.
{n consecin\`, confirmarea sau infirmarea constat`rilor organelor de
control anterior redate, determin` adoptarea unor solu\ii diferite [n ceea ce prive]te
men\inerea sau anularea obliga\iilor fiscale stabilite prin actul atacat. Astfel, [ntre
stabilirea obliga\iilor bugetare prin Decizia de impunere nr.x/15.12.2011 emis` [n
baza Raportului de inspec\ie fiscal` nr.F-MS x/15.12.2011, contestate de societate,
]i cercet`rile care se efectueaz` [n dosarul penal, exist` o str@ns` interdependen\` de
care depinde solu\ionarea cauzei [n procedur` administrativ`.
Astfel, organele administrative nu se pot pronun\a pe fondul cauzei
[nainte de a se finaliza solu\ionarea laturii penale, av@nd [n vedere principiul de
drept "penalul \ine [n loc civilul", respectiv art.22 din Codul de procedură penală,
republicat, care, în legătură cu autoritatea hotărârii penale în civil şi efectele
hotărârii civile în penal, precizează următoarele:
“Hotărârea definitivă a instanŃei penale are autoritate de lucru judecat
în faŃa instanŃei civile care judecă acŃiunea civilă, cu privire la existenŃa faptei, a
persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăŃiei acesteia.
Hotărârea definitivă a instanŃei civile prin care a fost soluŃionată
acŃiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în faŃa organului de urmărire penală
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şi a instanŃei penale, cu privire la existenŃa faptei penale, a persoanei care a
săvârşit-o şi a vinovăŃiei acesteia”.
Se re\ine c`, potrivit doctrinei, ac\iunea penal` are [nt@ietate fa\` de
ac\iunea civil` deoarece, pe de o parte, cauza material` unic` celor 2 ac\iuni este
s`v@r]irea infrac\iunii sau existen\a indiciilor s`v@r]irii unei infrac\iuni, iar, pe de
alt` parte, solu\ionarea ac\iunii civile este condi\ionat` de solu\ionarea ac\iunii
penale [n privin\` existen\ei faptei.
Totodat`, preciz`m c` ]i Curtea Constitu\ional` prin Decizia
nr.449/26.10.2001 s-a pronun\at [n sensul c` "[naintarea rezolv`rii ac\iunii penale
este ne[ndoielnic justificat` ]i consacrat` ca atare ]i de prevederile art.19 alin.(2) din
Codul de Procedur` Penal`, scopul suspend`rii constituindu-l tocmai verificarea
existen\ei sau nu a infrac\iunii cu privire la care instan\a are unele indicii".
{n acest sens este ]i Decizia Cur\ii Constitu\ionale nr.72/28.05.1996
prin care s-a re\inut c` nu trebuie ignorate nici prevederile art.22 alin.(1) din Codul
de Procedur` Penal` potrivit c`rora "hotărârea definitivă a instanŃei penale are
autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei civile cu privire la existenŃa faptei, a
persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăŃiei acesteia".
Având în vedere aspectele prezentate, precum ]i faptul c` prioritatea de
solu\ionare o au organele de urm`rire penal`, care se vor pronun\a asupra
caracterului infrac\ional al faptelor, potrivit principiului de drept "penalul \ine [n loc
civilul", consacrat prin art.19 alin.(2) din Codul de Procedur` Penal`, până la
pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latura penală, D.G.F.P. Mureş prin Biroul
SoluŃionare ContestaŃii nu se poate învesti cu soluŃionarea pe fond a cauzei, motiv
pentru care se va suspenda soluŃionarea cauzei pentru impozitul pe profit în
sumă de x lei, precum şi pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de
plată în sumă de x lei.
Întrucât stabilirea majorărilor de întârziere în sarcina societăŃii
reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul, şi având în vedere faptul că pentru
debitul în sumă de x lei reprezentând impozit pe profit şi debitul în sumă de x lei
reprezentând taxa pe valoarea adăugată urmează a fi suspendată soluŃionarea pe
fond a cauzei, conform principiului de drept potrivit căruia secundarul urmează
principalul, urmează a se suspenda soluŃionarea contestaŃiei şi pentru pentru
majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă totală de x lei,
respectiv şi pentru majorările de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată
în sumă de x lei.
{n func\ie de solu\ia pronun\at` pe latura penal`, procedura
administrativ` va fi reluat` [n condi\iile legii.
2. Referitor la majorările de întârziere aferente impozitului pe profit
în sumă de x lei
În fapt, prin Decizia de impunere nr.x/15.12.2011 privind obligaŃiile
fiscale suplimentare de platã stabilite de inspecŃiei fiscală contestatã în speŃă
organele de inspecŃie fiscală au stabilit în sarcina S.C. x S.R.L. impozit pe profit în
cuantum total de x lei şi majorãri de întârziere aferente în sumã totalã de x lei (x lei
+ x lei), precum şi taxa pe valoarea adãugatã de platã în cuantum total de x lei şi
majorãri de întârziere aferente în cuantum total de x lei.
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La Capitolul III "Constatări fiscale" pct.2 (secŃiunea referitoare la
majorările de întârziere aferente impozitului pe profit) din Raportul de inspecŃie
fiscală nr.F-MS x/15.12.2011, organele de control au constatat că petenta a
constituit impozitul pe profit aferent trimestrului I 2008 la nivelul sumei de x lei,
însă a declarat la organul fiscal teritorial cu întârziere obligaŃia de plată anterior
menŃionată, corectând deficienŃa prin depunerea declaraŃiei impozitului pe profit
aferentă anului 2008 (formular 101), înregistrată la organul fiscal sub nr.x, în cauză
fiind încălcate prevederile art.81 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată.
În nota explicativă dată de administratorul societăŃii la solicitarea
echipei de inspecŃie fiscală, cu privire la declararea cu întârziere a impozitului pe
profit aferent trimestrului I 2008, reprezentantul unităŃii a declarat faptul că "...din
eroare...".
Astfel, organele de inspecŃie fiscală au reŃinut deficienŃa anterior redată
are drept consecinŃa fiscală diminuarea impozitului pe profit aferent trimestrului I
2008 cu suma de 100 lei, pentru perioada cuprinsă între data de 25.04.2008 (data
scadenŃei) şi data de 16.02.2009 (data declarării impozitului pe profit la organul
fiscal).
Prin urmare, în baza prevederilor art.119 alin.(1) şi art.120 alin.(2) din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 25.04.2008 - 16.02.2009,
organele de control au calculat majorãri de întârziere aferente în sumã de x lei.
Astfel, referitor la obligaŃia fiscalã în sumã de 30 lei reprezentând
majorãri de întârziere aferente impozitului pe profit, stabilite ca urmare a deficienŃei
redate anterior, se reŃine că, prin contestaŃia formulată petenta nu prezintă niciun
argument de fapt şi de drept şi niciun document în susŃinerea cauzei.
În drept, la art.206 alin.(1) lit.c) şi lit.d) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã republicatã se precizeazã
"ContestaŃia se formuleazã în scris şi va cuprinde: [...]
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiazã."
iar, la pct.11.1 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
aprobate prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscalã
nr.2137/2011, se stipuleazã urmãtoarele:
"11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca:
[...]
b) nemotivatã în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente
de fapt şi de drept în susŃinerea contestaŃiei sau argumentele aduse nu sunt
incidente cauzei supuse soluŃionării."
Din dispoziŃiile legale menŃionate mai sus, se reŃine că în cuprinsul
contestaŃiei petenta trebuie sã menŃioneze atât motivele de fapt cât şi cele de drept,
precum şi dovezile pe care se întemeiazã acestea, în caz contrar contestaŃia urmând
a se respinge ca nemotivatã.
Prin urmare, având în vedere dispoziŃiile legale enunŃate anterior,
precum şi faptul că societatea nu aduce nici un argument în susŃinerea contestaŃiei
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se va respinge ca nemotivată contestaŃia formulată de S.C. x S.R.L. pentru
majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de x lei.
Pentru considerentele ar`tate mai sus, [n raport cu actele normative
enun\ate [n cuprinsul deciziei, [n temeiul art.209 alin.(1) lit.a) ]i art.210 din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modificările şi completările ulterioare, se
DECIDE
1. Suspendarea soluŃionării contestaŃiei în ceea ce priveşte suma de x
lei, compusă din:
- x lei reprezentând impozit pe profit;
- x lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;
- x lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată;
- x lei reprezentând majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea
adăugată,
până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latura penală, procedura
administrativă urmând a fi reluată la încetarea cu caracter definitiv a motivului care
a determinat suspendarea, în condiŃiile legii, conform celor reŃinute prin prezenta
decizie.
2. Respingerea ca nemotivată a contesta\iei formulate de S.C. x S.R.L.
din Tg.Mureş pentru suma de x lei reprezentând majorări de întârziere aferente
impozitului pe profit..
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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