ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii
NR_____/________

DECIZIA nr.23/27.02.2006
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 Curtea de Apel Constan a prin
adresa nr…………/CA/2005 din …….01.2006 înregistrat
la D.G.F.P.
Constanta
sub
nr……………/…….01.2006,
cu
privire
la
reluarea
solu ion rii contesta iei nr…………/…….01.2005, formulat
de S.C.
CONSTANTA S.R.L. CONSTAN A, unitate cu sediul în Medgidia,
str……………, nr……, bl……, ap……, jud.Constan a, cod fiscal R………………,
respins ca nedepus în termen prin Decizia nr.22/14.02.2005.
Prin decizia civil
nr………/CA/…….01.2006, Curtea de Apel
Constan a s-a pronun at în sensul admiterii recursului declarat de
reclamanta S.C. CONSTANTA SRL, modificând în tot sentin a civil
nr…………/…….09.2005, pronun at
de Tribunalul Constan a. Astfel
instan a a anulat decizia nr.22/14.02.2005, emis
de D.G.F.P.
Constan a dispunând solu ionarea contesta iei pe fond de c tre
organul fiscal.
Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere
nr……………/…….12.2004
privind
obliga iile
fiscale
suplimentare
stabilite de inspec ia fiscal efectuat de S.A.F. – Activitatea
de Control Fiscal Constan a.
Prin calea administrativ de atac demarat care face obiectul
prezentei, S.C. CONSTANTA S.R.L. Medgidia contest suma total de
…………… lei, cu urm toarea componen :
…………… lei- impozit pe profit;
………… lei – dobânzi întârziere aferente impozitului pe
profit;
……………… lei – penalit i întârziere aferente impozitului pe
profit;
……………… lei – TVA;
……………… lei - dobânzi întârziere aferente TVA;
……………… lei - penalit i întârziere aferente TVA.
Contesta ia este semnat , poart
tampila persoanei juridice
contestatoare,
respectându-se
astfel
dispozi iile
art.176(1)
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lit.e) din Ordonan a Guvernului
privind Codul de procedur fiscal .

nr.92/24.12.2003

republicat ,

I.Prin contesta ia înregistrat
la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan a sub nr…………/…….01.2005, S.C. ……………… S.R.L.
contest
Decizia
de
impunere
nr……………/…….12.2004
privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal .
Suma contestat are valoarea total de …………… lei lei i este
compus din urm toarele debite:
…………… lei- impozit pe profit;
…………… lei – dobânzi întârziere aferente impozitului pe
profit;
……………… lei – penalit i întârziere aferente impozitului pe
profit;
……………… lei – TVA;
……………… lei - dobânzi întârziere aferente TVA;
……………… lei - penalit i întârziere aferente TVA.
În sus inerea contesta iei formulate împotriva actului emis
de reprezentan i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan a, S.C. CONSTANTA S.R.L. CONSTAN A precizeaz
c
actele
normative invocate de organele de control la întocmirea deciziei,
respectiv Legea nr.414/2002 i Legea 345/2002, sunt abrogate.
În aceste condi ii emiterea unei decizii nu poate fi decât
lovit de nulitate.
Fa
de constat rile organului de control potrivit c rora
societatea de ine documente de aprovizionare fictive de la
societ i fictive, petenta argumenteaz :
activitatea de aprovizionare este efectuat
de persoane
desemnate, care au cump rat i au prezentat la sediul societ ii
facturile pentru marf
i care nu sunt în m sur
s
verifice
legalitatea documentelor emise de societ ile furnizoare. Astfel,
nu rezult de nic ieri inten ia de a p gubi bugetul de stat de
plata sumelor cuvenite, cu titlu de impozite;
verificarea legalit ii în discu ie nu este de competen a
petentei, aceasta desf urând o activitate în care regula este a
bunei credin e în rela iile cu ceilal i.
Avînd în vedere argumentele invocate, prin contesta ia
formulat , S.C. CONSTANTA SRL solicit
anularea Deciziei de
impunere nr……………/…….12.2004 ca fiind nelegal
i netemeinic .
II.
Decizia
de
impunere
nr……………/…….12.2004,
privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal a
fost emis ca urmare a Raportului de inspec ie fiscal din data de
…….12.2004 întocmit de organe de control din cadrul SAF Activitatea de Control Fiscal.
În
vederea
solu ion rii
Adresei
nr……………/IL/…….11.2004
transmis de Autoritatea Na ional de Control, Garda Financiar Sec ia Ialomi a, inspectori din cadrul SAF - Activitatea de
Control Fiscal Constan a au efectuat o inspec ie fiscal
la S.C.
CONSTANTA SRL.
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Prin Raportul de Inspec ie Fiscal
încheiat la data de
…….12.2004, reprezentan i din cadrul S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan a au stabilit urm toarele:
-Controlul a cuprins perioada ianuarie 2003 - decembrie 2003.
Prin
Adresa
nr……………/IL/…….11.2004
Autoritatea
Na ional
de
Control,
Garda
Financiar
Sec ia
Ialomi a
a
solicitat
verificarea SC CONSTANTA SRL pentru a se stabili suma exact cu
care a fost prejudiciat bugetul de stat de c tre societate ca
urmare a unor aprovizion ri nereale de la societ i fictive, pe
baz de documente de aprovizionare fictive, reprezentând “pale i
din lemn”, în valoare total de ……………… lei.
-S.C. CONSTANTA SRL s-a aprovizionat cu …………… buc i pale i
din lemn în valoare total
de ………………
lei, din care TVA
deductibil în sum de ……………… lei de la urm toarele societ i din
Bucure ti: SC J……………… SRL, SC F……………… IMPEX SRL, SC S…………… SRL, SC
A…………… IMPEX SRL, SC V…………… IMPEX SRL, SC. V……………… SRL, SC.
R……………… SRL, SC. M……………… SRL i SC. M…………… IMPEX SRL.
-Cu Adresa nr……………/IL/…….06.2004, Garda Financiar Ialomi a a
solicitat G rzii Financiare Bucure ti s
verifice realitatea
tranzac iilor, a legalit ii documentelor de aprivizionare
i a
furnizorilor.
-Potrivit adresei nr……………/…….07.2004 emis de Garda Financiar
- Comisariatul Regional Bucure ti înregistrat la Garda Financiar
- sec ia Ialomi a sub nr……………/IL/…….04.2004 rezult c societ ile
furnizore de pale i de lemn de la care SC CONSTANTA SRL s-a
aprovizionat nu func ioneaz la sediul social declarat i nici nu
au avut rela ii comerciale cu aceasta.
-Ca urmare a aprovizion rilor nereale de la societ i fictive,
SC. CONSTANTA SRL, a diminuat impozitele
i taxele cuvenite
bugetului de stat, astfel:
1.Impozitul pe profit.
Conform cap.II, art.9,pct.7, lit.j) din Legea 414/2002 sunt
considerate “cheltuieli nedeductibile, cheltuieli înregistrate în
contabilitate care nu au la baz un document justificativ potrivit
Legii contabilit ii nr.82/1991, republicat
cu modific rile
i
complet rile ulterioare, prin care s se fac dovada efectuarii
opera iunii”.
Aprovizionarea
cu pale i din lemn s-a efectuat pe baza de
documente, care nu întrunesc calitatea de documente justificative,
astfel SC CONSTANTA SRL Medgidia a diminuat profitul impozabil
realizat în perioada februarie 2003 - noiembrie 2003 cu suma de
……………… lei, c reia îi corespunde un impozit pe profit de …………… lei
neeviden iat i nevirat la bugetul de stat.
Pentru nevirarea în termenul legal la bugetul de stat a
impozitului pe profit în sum de ……………… lei s-au calculat dobânzi
de întârziere, în sum
de …………… lei, în conformitate cu
prevederile art.12
i art.13 din OG nr.61/2002
i art.114
i
art.115 din OG nr.92/2003 republicat , coroborate cu prevederile
HG nr.1513/2002.
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În conformitate cu prevederile art.14(1) din OG nr.61/2002 i
art.120, alin.(1) din OG nr.92/2003 republicat
s-au aplicat
penalit i în sum total de ………… lei.
2.TVA.
În condi iile prezentate, organul de control a stabilit c
S.C. CONSTANTA S.R.L. nu îndepline te condi iile legale de
deductibilitate a taxei pe valoarea ad ugat înscris în facturile
emise de societ ile în discu ie, respectiv art.24, pct.1, lit.a)
din Legea 345/2002 republicat privind TVA.
Taxa pe valoarea ad ugat constituit în timpul controlului în
sum
de …………… lei, reprezint
diferen
de tax
pe valoarea
ad ugat datorat bugetului de stat.
Pentru nerespectarea termenului de plat a taxei pe valoarea
ad ugat , în temeiul art.12, art.13
i art.14(1) din O.G.
nr.61/2002 republicat , art.114(1), art.115 i art.120(1) din O.G.
nr.92/2003 republicat privind Codul de procedur fiscal , au fost
calculate dobânzi în sum de …………… lei i penalit i de întârziere
aferente în sum de ………… lei.
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva iile petentei în raport de constat rile
organelor
de
control,
inând
cont
de
dispozi iile
legale
aplicabile în spe , se re in urm toarele:
Cauza 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 aceasta
constituie obiectul unui dosar penal.
Actul
atacat,
respectiv
Decizia
de
impunere
nr……………/…….12.2004 privind obliga iile fiscale suplimentare, a
fost emis în baza Raportului de inspec ie fiscal încheiat la data
de …….12.2004 de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan a.
Raportul de inspec ie fiscal
din data de …….12.2004,
cuprinde
informatia
potrivit
c reia
SC.
CONSTANTA
SRL
a
prejudiciat bugetul de stat cu suma total
de …………… lei, sum
preluat
la pct.1
i 2 din Decizia nr……………/…….12.2004 privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal .
Petenta contest debitul stabilit suplimentar în sum total
de …………… lei, compus din:
…………… lei- impozit pe profit;
………… lei – dobânzi întârziere aferente impozitului pe
profit;
…………… lei – penalit i întârziere aferente impozitului pe
profit;
…………… lei – TVA;
…………… lei - dobânzi întârziere aferente TVA;
…………… lei - penalit i întârziere aferente TVA.
Prin adresa nr……………/…….12.2004, S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan a a înaintat actul de control efectuat la
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S.C. CONSTANTA S.R.L. Medgidia pentru perioada ianuarie 2003 decembrie 2003, la Parchetul de pe lâng Judec toria Medgidia.
Având în vedere cele prezentate, asupra aspectelor cu
influen
asupra obliga iilor fiscale stabilite prin actul atacat,
urmeaz
s
se pronun e, cu prioritate, organele de cercetare
penal .
Potrivit
art.184
din
O.G.
nr.92/24.12.2003
republicat
privind Codul de procedur fiscal :
“(1)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 ”.
În consecin , D.G.F.P. Constan a prin Serviciul Solu ionare
Contesta ii nu se poate pronun a asupra caracterului infrac ional
al faptelor care au determinat stabilirea diferen elor contestate
de societate, fapte asupra c rora organele în drept sesizate de
organele fiscale urmeaz s se pronun e.
Prioritatea de solu ionare în spe
o au organele de urm rire
i cercetare penal , care se vor pronun a asupra caracterului
infrac ional al faptelor.
Având în vedere situa ia de fapt
i prevederile legale
men ionate anterior, se re ine c pân la pronun area unei solu ii
definitive pe latura penal , Serviciul Solu ionare Contesta ii din
cadrul D.G.F.P. Constan a nu se poate investi cu solu ionarea
cauzei civile pentru capetele de cerere contestate i va pronun a
solu ia de suspendare.
Func ie de solu ia pronun at
pe latura penal , procedura
administrativ
va fi reluat
în condi iile legii, în temeiul
art.184(3) din Codul de procedur fiscal care precizeaz :
”Procedura administrativ este reluat la încetarea motivului
care a determinat suspendarea […]”.
Pentru considerentele ar tate, în temeiul dispozi iilor
art.179(1), coroborate cu cele ale art.180
i 186(4) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat privind Codul de procedur fiscal ,
se
DECIDE:
1.Suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.R.L. Constan a pentru debitul în valoare total
de
……………… lei, cu urm toarea componen :
…………… lei- impozit pe profit;
…………… lei – dobânzi întârziere aferente impozitului pe
profit;
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profit;

…………… lei – penalit

i întârziere aferente impozitului pe

…………… lei – TVA;
…………… lei - dobânzi întârziere aferente TVA;
…………… lei - penalit i întârziere aferente TVA,
pân la pronun area unei solu ii definitive pe latura penal ,
procedura administrativ
urmând a fi reluat
la încetarea
motivului care a determinat suspendarea, în condi iile legii,
conform celor re inute prin prezenta decizie.
2.Transmiterea dosarului organului de control, urmând ca la
încetarea motivului care a determinat suspendarea s fie transmis
organului competent conform legii, pentru solu ionarea cauzei în
func ie de solu ia adoptat .
Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.188, alin.2 din O.G. nr.92/2003
republicat
privind Codul de procedur
fiscal
i ale art.11,
alin.1 din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacat în termen de 6 luni de la data
primirii, la instan a de contencios administrativ competent din
cadrul Tribunalului Constan a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

EF SERVICIU
SOLU IONARE CONTESTA II
EMILIA CRÂNGU

P.F./5 EX.
21.02.2006
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