
DIRECTIA GENERALA A FINATELOR
PUBLICE A JUDETULUI

                                      DECIZIA nr.8/25.01.2005
privind solutionarea contestatiei formulata de S.C.X, inregistrata la Directia
Generala a Finantelor Publice a judetului X sub nr.Y

           Directia Generala a Finantelor Publice– Serviciul Solutionare Contestatii a
fost sesizata de Directia Controlului Fiscal prin adresa nr.Y asupra contestatiei
formulata de S.C.X.
           S.C X,cu sediul in comuna X CUI Y, prin reprezentantul sau legal in
calitate de administrator unic al societatii formuleaza contestatie la procesul
verbal de verificare nr.Y incheiat de organele de control din cadrul D.C.F.
           Contestatia fiind depusa si inregistrata la D.G.F.P. sub nr.Y, indeplineste
conditiile de procedura prevazute de art.171 alin (1) din O.G. nr.92/29.12.2003
privind Codul de procedura fiscala.
          Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
           I. In motivarea contestatiei, societatea contestatoare sustine urmatoarele:
“Nu am livrat catre S.C. floarea soarelui decat pe baza de facturi fiscale, care au
fost inregistrate pe baza de facturi fiscale, care au fost inregistrate in
contabilitate;
            Nu am avut cunostiinta de vanzari de floarea soarelui inscrisa in
borderourile de achizitie incriminate in actul de control.
            Nu am semnat nici un document de plata  intocmit de S.C. X din care sa
rezulte ca as fi primit de la aceasta societate suma de y aferenta cantitatii de
floarea soarelui.
             Organul de control fiscal a luat in considerare numai ceea ce li s-a
prezentat de organele de politie, desi in actul de control incheiat, recunosc in scris
faptul ca inventarierea efectuata de organele de politie la floarea soarelui nu se
poate valorifica.
            In concluzie, consideram ca nu se poate retine drept prejudiciu suma de Y
lei reprezentand T.V.A. sustras atata timp cat acesta a fost calculat pe baza unor
documente , care pot fi schimbate de la o zi la alta si care nu sunt documente
prevazute Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, care pot fi luate in calcul la
stabilirea obligatiilor fiscale catre bugetul statului.”
            In sustinerea contestatiei, societatea contestatoare nu a depus documente
relevante care sa conduca la retratarea constatarilor inscrise in procesul verbal de
control nr.Y.
            II.Prin procesul verbal nr.Y s-au retinut urmatoarele:
            - Prin adresa nr.Y de la IPJ inregistrata sub nr.Y la D.G.F.P. se arata ca
organul de control  a fost instiintat de vanzarea fara documente a cantitatii de
floarea soarelui care a fost livrata din magazia centrala a S.C.X in luna martie
2004 catre S.C. Y.



           Controlul a constatat ca X nu a efectuat inventarierea stocului de floarea
soarelui la data de 31.12.2003 asa cum rezulta din documentele anexate la actul de
control incheiat la societate.
            Pentru stabilirea situatiei de fapt existenta, respectiv determinarea   bazei
de impunere ,a stabilirii obligatiilor de plata ,controlul a luat in considerare toate
documentele prevazute de art.62 din O.G.92/2003- republicat privind Codul de
procedura fiscala si a facut uz de acesta conform legii.
             Controlul a stabilit ca intreaga cantitate de floarea soarelui livrata pe
baza de borderouri de achizitie , nu fost inregistrata si declarata de catre societate
la D.G.F.P.
             Au fost stabilite in sarcina S.C. X urmatoarele obligatii fiscale :
             -T.V.A. de plata: Y
             - dobanzi:Y,
             - penalitati de intarziere:Y.
S-a diminuat pierderea fiscala declarata la data de 30.09.2004, cu suma de Ylei.
Deoarece s-au constatat indicii privind savarsirea unei infractiuni un exemplar
din procesul verbal numarul Y a fost inaintat cu adresa nr.Y la Inspectoratul de
Politie al Judetului pentru continuarea cercetarilor.
            C. Din analiza actelor si documentelor aflate la dosarul cauzei si avand in
vedere motivele invocate de societatea contestatoare si constatarile organului de
control, in raport cu actele normative invocate, se retin urmatoarele:
            Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. se poate investi cu
solutionarea cauzei, in conditiile in care actul de control contestat a fost transmis
de catre inspectorii fiscali organelor de urmarire si cercetare penala.
            Articolul 183 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata precizeaza:
             (1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie
motivata, solutionarea cauzei atunci cand:
              a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept
cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar
avea o inriurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura
administativa.”
              Astfel, intre stabilirea obligatiilor bugetare constatate prin procesul
verbal nr.Y si stabilirea caracterului infractional al faptelor savarsite exista o
stransa interdependenta de care depinde solutionarea cauzei dedusa judecatii.
              Controlul a constatat ca S.C. X nu a efectuat inventarierea stocului de
floarea soarelui la data de 31.12.2003 asa cum rezulta din documentele anexate la
actul de control încheiat la societate.
              Deoarece s-au constatat indicii privind savarsirea unei infractiuni un
exemplar din procesul verbal numarul Y a fost inaintat cu adresa nr.Y la
Inspectoratul de Politie al Judetului pentru continuarea cercetarilor.
              Ca urmare , organele administrative nu se pot pronunta pe fondul cauzei
inainte de a se finaliza solutionarea laturii penale.
              Prioritatea  de solutionare in speta o au organele penale care se vor
pronunta asupra caracterului infractional al faptei ce atrage plata la bugetul
statului a obligatiilor datorate si constatate in virtutea faptei infractionale.



            Avand in vedere cele precizate mai sus, se retine ca pana la pronuntarea
unei solutii pe latura penala, Directia Generala a Finantelor Publice nu se poate
investi cu solutionarea cauzei, motiv pentru care va suspenda solutionarea cauzei
civile pentru suma contestata de Y lei.
            Pentru considerentele arate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art.183 din O.G. nr.92/29.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
se

                                                  DECIDE

Suspendarea solutionarii cauzei referitoare la suma  totala contestata de Ylei,
procedura administrativa urmand a fi reluata la incetarea motivului care a
determinat suspendarea, in conditiile legii, conform celor retinute prin prezenta
decizie.

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel in termen de 30 zile de la
comunicarea acesteia conform prevederilor legale.

                                          DIRECTOR EXECUTIV


