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Parchetul de pe lâng Tribunalul Satu Mare

Pe rol fiind solu ionarea ac iunii formulat de.reclamanta SC
SA,
cu sediul în Satu Mare str.
, jud.Satu Mare,reprezentant de SC
SRL
cu.sediul îa.
în contradictoriu cu pârâ ii Ministerul Finan elor Publice prin
Direc ia General a Finan elor Publice Satu Mare, cu sediul în Satu Mare str.Pta'Roman nr.3-5, jud.Satu yare SERVICIUL DE.CONTROL FISCAL IS din cadrul
DGFP Satu Mare, având ca obiect anularea Deciziei nr.
.2005 emis de pârât .
La apelul nominal f cut în edin a public au r spuns: reprezentantul
reclamantului S. C.
S. A, c.jr.
; lips fiind reclamant, S. C.
2000 S
A; pârât, M F P - DGFP SATU MARE; pârât, SERVICIUL DE CONTROL FISCAL SS
DIN CADRUL D.G.F.P.-SATU MARE; pârât, AGEN IA NA IONAL PENTRU
ADMINISTRARE FISCAL ;
S-a f cut referatul cauzei,
Se învedereaz instan ei faptul c ac iunea este la al treilea termen de
judecat dup repunerea pe rol a cauzei.fiind scutit de ia plata taxei judiciare de
timbru l a timbrului judiciar, iar procedura de citare este legal îndeplinit fa de
p r i.
Pre edintele completului de judecat verificând personal,constat c
ac iunea este scutit de taxa judiciar de timbru i timbru judiciar iar procedura de
citare este complet .
Reprezentantul reclamantei depune la dosar .raportata la adresa instan ei
delega ia de .reprezentare^în..instan _. ^Lcej:erea_de..cbemare în judecat semnat
de reprezentantul legal al societ ii,precizând c se prezint în cauz în calitate de
consilier juridic al SC
SA Satu Mare ,delegaia fiind semnat de directorul
acestei societ i.Nu are alte probe de administrat în cauz . ' Reprezentanta
Parchetului de pe lâng Tribunalul Satu Mare arat c nu are de formulat cereri sau
de solicitat probe noi.
.............. Având în vedere îndeplinirea formalit ilor prev zute de lege privind
justificarea calit ii de reprezentant al societ ii comerciale reclamante, instan a
constat l murit acest aspect motiv pentru care nu se va amâna cauza pentru
nejustificarea calit ii de reprezentant al societ ii comerciale reclamante.
Având în vedere s societatea comercial reclamant prin lichidatorul
acesteia se prezint în nume propriu l nu prin SC
Satu

2 Mare,semnându- S cererea de chemare
în judecat , instan a respinge excep ia lipsei calit ii de reprezentant datorit
incompatibilit ii .invocat de c tre pârât . l nefiind aite probe de administrat în
cauz .închide faza probatorie l trece-la judecarea cauzei în fond.
Reprezentantul reclamantei sus ine ac iunea, solicit admiterea ei iar
prin hot rârea ce se va pronun a în cauz s se anuleze Decizia nr.
05.2005
l a Raportului de inspec ie fiscal din data de
ianuarie 2005.Arat în esen
faptul c , suma cu care DGFP Satu Mare a fost trecut în tabelul crean elor este de
,contestând existen a creane i peste aceast sum . Raportul de inspec ie fiscal a
fost întocmit în mod abuziv,trecându-se peste dispozi iile Legii nr. 64/1995.
Reprezentanta Parchetului de pe lâng Tribunalul satu Mare pune
concluzii de admitere în parte a ac iunii l anularea în parte a raportului fiscal.
în temeiul disp.art.150 C.pr.civil .pre edinteîe completului de judcat
declar închise dezbaterile în vederea deliber rii.
T R I 1 U 1 A L U L,
Deliberând, constat urm toarele:
Asupra ac iunii în contencios administrativ de fa .
Prin ac iunea In contencios administrativ înregistrat la instan sub
dosar nr.de mai sus, reclamanta SC "
"SA în calitate de lichidator judiciar al
falitei SC "
S.R.L.
SATU MARE, în contradictoriu cu pârâ ii DGFP Satu
Mare, ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL -SERVICIU CONTROL FISCAL II l
AGEN IA NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCAL , a solicitat instan ei ca prin
sentin a ce o va pronun a în cauz s anuleze Decizia nr.
05.2005.. i
axaportuiui_de Jnspec ieJiscal .din_
01,2005,_.cu cheltuieli de judecat .
In motivare se arat c , prin raportul de inspec ie fiscal întocmit de
MFP-DGFP Satu Mare s-a constatat c falita SC
SRL Satu Mare, are
de achitat obliga ii bugetare suplimentare fa de obliga iile trecute în declara ia de
crean , înregistrat la Tribunalul Satu Mare la data de
10.2003 S cuprins în
tabelul preliminar al crean elor din data de .12.2005.
.......
Totodat s-a dispus virarea acestor sume de bani în contul DGFP Satu
Mare, în termen de 30 de zile de la data întocmirii actului.
împotriva raportului de impunere fiscal din
.01.2005 s-a depus
contesta ie în termen, respins în totalitate prin Decizia nr
.05.2005."""'
Potrivit art.90 din Legea 64/1995 republicat , creditorii care nu- l
declar în tot sau în parte crean a fa de averea falitei vor fi dec zu i din drsptu! ds
a- S mai valorifica crean a.
Ministerul Finan elor Publice - DGFP Satu Mare S-a declarat crean a
fa de acerea falitei la data de
.10.2003 pentru suma
lei, sum
contestat de c tre lichidator, astfel c suma cu care aceast creditoare a fost
trecut în tabelul crean elor este de:
..---" ......
Mai mult în cauz opereaz autoritatea de lucru judecat întrucât
Tribunalul Satu Mare, prin Sentin a civil nr.
/2004 pronun at în dosar nr.
/2000 a admis contesta ia formulat de c tre reclamant la declara ia de crean
depus de c tre MFP-DGFP Satu Mare, astfel c suma cu care creditoarea MFPDGFP Satu Mare a r mas pe tabelul creditorilor este cea precizat de
lei.
Orice preten ii suplimentare nu mai pot fi admise, întrucât termenul
prev zut de art.90 este un termen de dec dere.
A Chiar dac nu ar fi contestat sumele stabilite suplimentar, stabilirea de
organul de control a unor termene de plai|,a acestor sume este abuziv l neiegal ,
întrucât plata creditorilor în procedura de faliment se face doar dup ce
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judec torul sindic a probat planul de distribu ie l a dispus plata sumelor de bani,.
Nici un alt creditor sau organ nu se poate substitui judec torului sindic.
Creditoarea MFP-DGFP Satu Mare, ar trebui s recunoasc c SC
SA în calitate de lichidator a depus diligente sporite pentru identificarea bunurilor
proprietatea falitei sau administratorului, cheltuind sume de bani din averea proprie.
Prin întâmpinarea formulat în cauz , pârâta DGFP Satu Mare (filele
37-40) olicitiirespingerea ac iunii ca neîntemeiata.
în motivare se arat c , organele de control din cadrul DGFP Satu
Mare, Activitatea de control fiscal, Serviciul control fiscal II au efectuat la SC
SRL inspec ia fiscal privind modul de calcul, eviden iere l virare a
impozitelor l taxelor datorate bugetului de stat consolidat pe perioada 01.10.199915.03.2001 (pentru impozit pe profit, TVA, impozitul pe salarii, impozitul pe
dividente, fondul special de solidaritate pentru persoanele cu handicap, fondul
special de sus inere a înv mântului, contribu iile pentru fondul de omaj, asigur ri
sociale de s n tate) l pe perioada 01.02.2000-15.03.2001 ( pentru contribu iile de
asigur ri sociale), constatându-se în raportul de inspec ie fiscal încheiat la data de
,
2005 înc JcjEea^gisla iellLnanciarjiscale l obliga ii fiscale suplimentare In
cuantum
de
^ reprezentând dobânzile ! penalit ile debitelor
eviden iate în contabilitate.
—...............
1

:

r

.^^^pesunt recunoscute"de c tre societatea debitoare SC
SRL prin
eviden ierea lor'în;contabilitate; aceasta refuzând doar plata acestora. De altfel,
reclamantul SC
SÂ în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC
SRL nu contest modul de stabilire a
acestor obliga ii l nu aduce nici un-argument legal împotriva raportului de inspec ie
fiscal ! a decjz]e[. nr.
.,05.2005, ______ i ____________ _______
:
Sus inerile reclamantei c institu ia pârâtei s-a înscris la masa credal
cu suma de
lei, ca orice preten ii suplimentare nu pot fi primite, nu prezint
relevan în men inerea sau anularea raportului de inspec ie fiscal S a deciziei nr.
.05.2005 emise de c tre institu ia pârât .
Potrivit art.87 din Codul de procedur fiscal "Cuantumul obliga iilor
fiscale se stabile te sub rezerva verific rii ulterioare". A adar, organul fiscal are .......
dreptul în temeiui dispozi iilor legale la verificarea modului de calcul, eviden iere l
virare a impozitelor l taxelor datorate de c tre SC
SRL la bugetul de stat
consolidat. Astfel, calcularea accesoriilor la debitele eviden iate l recunoscute de
c tre societate în balan a de verificare depus pe anul 1999 este legal . In
consecin , lichidatorul judiciar are obliga ia de a înscrie aceste obliga ii
suplimentare la masa credal .
Analizând actele l lucr rile dosarului, instan a a re inut în fapt
urm toarele:
^.Prirjyiaportul de inspec ie fiscal încheiat la 31.05.2005, înregistrat la
DGFP Satu Mare -Direc ia Controlului Fiscal nr.
/ 02.2005, Activitatea de
Control Fiscal -Serviciul-Control Fiscal l!-S-atu-Marerastabi!itîfi--sareina SC
SRL Satu Mare obliga ii fiscale suplimentare în cuantum total de
lei
reprezentând accesoriile pentru cheltuielile eviden iate în contabilitatea'societ ii
pentru perioada 1.10.1999-15.03.2002, respectiv 1.02.2000-15.03.2001, actualizate
pan la 15.03.2001, data declan rii procedurii de faliment â societ iicontrolate.Odat cu stabilirea acestor obliga ii fiscale suplimentare, organul de
control fiscal a dispus societ ii controlate, înregistrarea acestor obliga ii în
eviden ele contabile a acesteia l virarea Ia bugetul de stat a acestora pân la data
de5^oT2005 conform art.102 al.2 lit."b" din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal .
împotriva acestui raport, societatea controlat prin lichidatorul acesteia
a formulat contesta ie înregistrat la DGFP Satu Mare sub nr. .02.2005

4 solu ionat prin Decizia nr.
.05.2005, în sensul respingerii acesteia.
Potrivit sentin ei civile nr.
/15.03.2001 dat de judec torul sindic
în dosar nr.
/2000 (fila'52), SC
SRL este o societate comercial supus
procedurii insolventei prev zut de Legea 64/1995, iar potrivit cererii de înregistrare
a crean ei formulat de DGFP Satu Mare (fiîa 51), tabelul preliminar privind
obliga iile falitei întocmit de lichidatorul judiciar SC
SA l a sentin ei civile nr.
.02.2004 dat de judec torul sindic (filele 27,23), DGFP Satu Mare figureaz în
tabelul creditorilor cu o crean în cuantum de
iei.
Având în vedere situa ia juridic special a societ ii comerciale
controlate de organele fiscale, instan a a analizat legalitatea raportului de inspec ie
fiscal prin prisma prevederilor Codului de procedur fiscal , a prevederilor legii
speciale aplicabila societ ii controlate, Legea nr.64/1995 î a motivelor de
nelegaiitate invocate de c tre reclamant .
In Efectuarea inspec iei fiscale, organele de control fiscal au inut cont
de prevederile Titlului VI! - "Inspec ie fiscal " din OG nr.92/2003 - Codul de
procedur fiscal l de HG nr. 1050/1.07.2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003. Din perspectiva acestor obliga ii legale
precum l cele ale art.87 Cod procedur fiscal , "Cuantumul obliga iilor fiscale se
stabile te sub rezerva verific rii ulterioare", în lipsa unor interdic ii prev zute în
Legea nr.64/1995 l a unor motive de constatare a cuantumului obliga iile1 r fiscale
stabilite suplimentar, instan g_a_apr@ciat c efectuarea unui control fiscal pentru
stabilirea cuantumului exact al obliga iilor datorate la bugetul de stat de o societate
comercial aflat în procedura insolventei prev zut de Legea nr.64/1995 nu este
nelegal prin ea îns i, creditorilor unor societ i comerciale aflat în faliment
nefiindu-!e interzis prin lege posibilitatea de a- j clarifica cuantumul crean ei
datorate de societatea debitoare.
Prin Legea nr.64/1995, sunt îns strict reglementate etapele
desf ur rii procedurii insolventei, condi iile, termenele l modalit ile de stingere a
crean elor stabilite în acest mod, nici unul din creditori, chiar bugetari, neavând
dreptul ca profitând de prerogativele conferite acestuia prin lege (Codul de
procedur fiscal ) s ia m suri individuale în vederea realiz rii crean ei sale, în
grpeedura de faliment, plata creditorilor se poate face doar dup ce judec torul
sindic a aprobat planul de distribu ie l a dispus plata sumelor de bani aflate în
contul de lichidare, dup _ce tot judec torul sindic este abilitat s se pronun e dac o
cerere de declarare a unei crean e cade sub inciden a prev.de art.90 din Legea
64/1995 sau dac o crean a unui creditor contestat de c tre lichidatorul judiciar
cade sau nu sub inciden a autorit ii de lucru judecat.
Astfel fiind l inând cont de faptul c , chiar din cuprinsul Raportului de
inspec ie fiscal contestat rezult c societatea comercial supus controlului nu a
inut eviden ele contabile din anul 1999 S astfel la societatea reprezentat de
lichidatorul judiciar astfel de eviden e nu exist , instan a a apreciat c m surile. _
dispuse de organuî de control fiscal prin Raportuldeinspec ie-fiscaî în sensul de a
fLobligat societatea falit prin lichidatorul acesteia la înregistrarea în evidenta
contabil j j la virarea la bugetul de stat pân la data de 5.01.2005 a diferen elor
anume stabilite cu titlu de obliga ii fiscale stabilite suplimentar sunt netemeinice l
heieqaie, motiv pentru care, în temeiul ârt.2 pct.1 lit."c01 C.pr.civ.,art.187 al.2
C.pr.fiscal , a Legii nr.64/1995, urmeaz s admit în parte ac iunea în contencios
administrativlnaintaî de reclamant în calitate de lichidator al SC SRL, în sensul
c , anulând Decizia nr.
.05.2005 emis de DGFP Satu Mare l admi ând în parte
contesta ia reclamantei nr. .02.2005, s anuleze doar în parte Raportul de inspec ie
fiscal nr.
02.2005 încheiat de organul de inspec ie fiscal respectiv s anuleze
m surile dispuse de acesta ulterior controlului referitoare la obligarea societ ii s
înregistreze în eviden ele contabile
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total de
lei, f r a acorda conform art.274 C.pr.civ.cheltuieli de judecata
solicitate de c tre reclamant , întrucât în urma clarific rii calit ii de reprezentant
legai al reclamantei în edin a public din 14.12.2005 aceste cheltuieli de judecat
nu mai sunt justificate.
PEIMTIRU ACESTE MOTIVE ÎN
MUMELE LEOII
HOT R
TE:
Admite în parte ac iunea în contencios administrativ înaintat de
reclamanta SC "
"SA cu sediu! în Satu Mare, str.
în calitate de lichidator al
SC
"SRL cu sediul în Satu Mare, str.
în contradictoriu cu pârâ ii DGFP
Satu Mare cu sediul în Satu Mare, P- a Roman nr.3-5. ACTIVITATEA DE
CONTROL FISCAL SATU MARE-SERViCiUL CONTROL FISCAL Si l AGEN IA
NA IONAL DE ADMINISTRARE FISCALA cu sediul în Bucure ti, str.Apolodor
nr.17 sector 5 l în consecin :
Anuleaz Decizia, nr.
.05.2005 emis de DGFP Satu Mare,
admite în parte contesta ia reclamantei înregistrat la DGFP Satu Mare sub nr.
.02.2005 în sensul c :
^ Anuleaz în parte Raportul de Inspec ie Fiscal nr. .02.2005 încheiat la data
de
.01.2005 privind m surile luate de organul de inspec ie fiscal în urma
controlului, respectiv obligarea societ ii la înregistrarea în eviden a contabil l
obligarea acesteja.de,a vira la bugetul statului crean ele fiscale stabilite suplimentar
prin raportul de inspec ie fiscal , în cuantum total de
tei. ' F r cheltuieli de
judecat .
Cu drept de recurs în-15 zile de la comunicare-...............
Pronun at în edin a public din

decembrie 2005
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Com.câte 1 Ex.cu : S C
S A Satu Mare, M F P
- D_G F P Satu Mare, Serv.de
............... Control Fiscali - D G F P Satu Mare, ANDF
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Mare

