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DECIZIA nr.18/10.02.2006
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 D.G.F.P. Ialomi�a – Serviciul
Investiga�ii Fiscale  prin adresa nr…………/…….01.2006, înregistrat�
la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….01.2006, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în
Constan�a, str……………… nr……, CUI R ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Procesul verbal de
control nr……………/…….09.2005 încheiat de D.G.F.P. - A.C.F. Ialomi�a
la solicitarea Inspectoratului de Poli�ie al jude�ului Ialomi�a cu
adresa nr……………/…….07.2005, înregistrat� la D.G.F.P. Ialomi�a sub
nr……………/…….07.2005.

Prin procesul verbal contestat nu au fost stabilite sume
datorate bugetului general consolidat.

Contesta�ia a fost introdus� de administratorul societ��ii,
fiind îndeplinite prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005 �i a fost
depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act
normativ, fiind înregistrat� la D.G.F.P. - A.C.F. Ialomi�a sub
nr……………/…….10.2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003
republicat� în 2005, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a
s� solu�ioneze  cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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I. Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Ialomi�a sub nr…………/…….10.2005, societatea CONSTANTA SA
formuleaz� contesta�ie împotriva Procesului verbal de control
nr……………/…….09.2005 încheiat de A.C.F. Ialomi�a, invocând
urm�toarele argumente:

♦ Acordul de finan�are încheiat între SC CONSTANTA SA �i SC
I……………… SRL ��nd�rei, autentificat sub nr…………/15.07.2004 este un
document legal ce a fost încheiat în conformitate cu dispozi�iile
art.1391-1398 Cod civil �i prevederilor corespunz�toare din Codul
comercial.

Se arat� c�, în baza acestui acord de finan�are dintre cele
dou� societ��i, SC CONSTANTA SA face pl��i în contul, precum �i la
ordinul SC I……………… SRL ��nd�rei.

♦ În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� Legea
contabilit��ii nr.82/1991 republicat�, O.G. nr.77/1997, motivând
c� toate documentele de înregistrare în contabilitate sunt legale.

Se men�ioneaz� c� din procesul verbal de control nu rezult�
cu claritate sumele care nu sunt valabile din cadrul proceselor de
compensare încheiate între cele dou� societ��i.

♦ De asemenea, contestatara face trimitere pentru
exemplificare la procesul verbal de compensare din 23.02.2004 �i
la biletul de ordin din 11.02.2004, considerate de inspec�ia
fiscal� ca fiind legale, în timp ce biletul la ordin din
25.02.2004 considerat de petent� ca fiind întocmit la fel ca cel
din 11.02.2004, nu este luat în considerare de organul de control
întrucât opera�iunea nu a fost identificat� prin banc�.

♦ În sus�inerea contesta�iei petenta mai invoc� art.43 din
Legea nr.82/1991 republicat�, motivând c� majoritatea
înregistr�rilor din contabilitatea SC CONSTANTA SA  legate de
contractul de finan�are au la baz� documente legale încheiate
între cele dou� societ��i, respectiv: procese verbale de
compensare, bilete la ordin, ordine de plat�, extrase de banc�.

♦ În finalul contesta�iei, se apreciaz� c� procesul verbal
este nelegal, acesta fiind întocmit de c�tre organele fiscale cu
„rea voin��”. Totodat�, se invoc� lipsa calit��ii inspectorilor
din cadrul D.G.F.P. Ialomi�a de a efectua un control la un agent
economic din alt jude�, respectiv Constan�a.

II. Procesul verbal contestat nr……………/…….09.2005 a fost
încheiat de D.G.F.P. - A.C.F. Ialomi�a în urma unui control
încruci�at la SC CONSTANTA SA privind societatea I……………… SRL
��nd�rei. Verificarea s-a efectuat la solicitarea organelor de
poli�ie prin adresa nr……………/14.07.2005 emis� de Inspectoratul de
Poli�ie al jude�ului Ialomi�a �i înregistrat� la A.C.F. Ialomi�a
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sub nr………………/14.07.2005, privind legalitatea vânz�rii activului
„fabrica de alcool” la licita�ie public�.

În urma verific�rii, s-au constatat urm�toarele:
♦ SC CONSTANTA SA are domiciliul fiscal în Constan�a,

str……………, nr……, intrarea ……, num�r de înmatriculare la O.R.C.
Constan�a j13/……………/13.03.2002 iar pe perioada verificat� func�ia
de administrator a fost îndeplinit� de domnul M……………….

♦ În data de 16.02.2004 între SC CONSTANTA SA Constan�a �i SC
I……………… SRL ��nd�rei în reorganizare, s-a încheiat un acord de
finan�are prin care finan�atorul SC CONSTANTA SA se oblig� s�
finan�eze pe SC I…………… SRL cu suma de ……………… lei ROL pe o perioad�
de 120 zile, în func�ie de necesit��ile ap�rute pe perioada
derul�rii contractului.

S-a constatat c� începând cu data de 16.02.2004 SC CONSTANTA
SA începe s� efectueze pl��i în contul, precum �i la ordinul SC
I……………… SRL c�tre ter�e persoane fizice. Situa�ia acestor
opera�iuni este prezentat� în anexa nr.1 la procesul verbal.

În actul de control, organele de inspec�ie au procedat la
descrierea legalit��ii fiec�rei opera�iuni care a stat la baza
constituirii crean�ei SC CONSTANTA SA fa�� de SC I……………… SRL.

Astfel, în procesul verbal de control sunt nominalizate
ordinele de plat�, procesele verbale de compensare, biletele la
ordin, filele CEC, cu men�iunea pentru fiecare document dac� suma
aferent� a fost luat� în calcul sau nu la stabilirea legalit��ii
crean�ei SC CONSTANTA SA fa�� de SC I……………… SRL.

♦ La punctul 2 din procesul verbal organele de inspec�ie au
analizat rela�iile comerciale dintre SC CONSTANTA SA �i SC E……………
SRL Constan�a, constatându-se urm�toarele:

-în data de 15.07.2004 s-a încheiat contractul de cesiune de
crean�� nr………… între SC CONSTANTA SA �i SC E……………… SRL prin care
prima cedeaz� celei de a doua suma de …………………… lei ROL,
reprezentând crean�a pe care SC CONSTANTA SA o de�ine împotriva
debitoarei SC I……………… SRL.

Anterior contractului de cesiune de crean�� nr………/15.07.2004,
în urma verific�rii efectuate s-a constatat c� între cele dou�
societ��i au existat urm�toarele rela�ii comerciale:

-în data de 06.07.2004 cu factura seria …………… nr…………… SC
CONSTANTA SA vinde c�tre SC E……………… SRL un autoturism marca DAEWOO
ESPERO în sum� de ………………… lei ROL din care TVA  de ………………… lei.

-în data de 08.07.2004 cu factura seria …………… nr……………… SC
CONSTANTA SA vinde c�tre SC E……………… SRL un autovehicul marca IVECO
………………… în sum� de ……………… lei ROL din care TVA de ………………… lei ROL.

Organele de inspec�ie au constatat c� nu au fost înregistrate
în eviden�a contabil� a SC CONSTANTA SA documente de plat�
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aferente facturilor de mai sus �i nici alte documente din care s�
reias� c� au mai avut loc rela�ii comerciale între cele dou�
societ��i.

Astfel, s-a stbilit c� din crean�a de ……………… lei ROL cuprins�
în contractul de cesiune, suma de ……………… nu are la baz� opera�iuni
reale �i nici documente justificative.

Organul de control admite ca având la baz� documente
justificative legale, din total crean�� în sum� de …………… lei ROL,
doar suma de ……………… lei.

Organele de inspec�ie sunt de p�rere c� opera�iunile finaciar
contabile stabilite ca fiind nereale pot întruni elementele
constitutive ale infrac�iunii de fals intelectual, conform
prevederilor art.43 din Legea contabilit��ii nr.82/1991
republicat�.

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond, cu privire
la legalitatea �i temeinicia Procesului verbal de control
nr……………/…….09.2005, în condi�iile în care acesta este un act
premerg�tor care st� la baza emiterii unui act administrativ
fiscal, potrivit legii.
     

În fapt, SC CONSTANTA SA contest� legalitatea Procesului
verbal nr…………/…….09.2005 încheiat de  A.C.F Ialomi�a motivând c�
nu au fost respectate prevederile legale în vigoare.

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83 „Stabilirea
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate
bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din Codul de
procedur� fiscal� republicat:

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i
art.84 alin.(4);

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.”

Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia
impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se
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stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi de
la care nu se poate deroga în mod unilateral.

Totodat�, conform art.41 din O.G. nr.92/2003 din Codul de
procedur� fiscal� republicat, actul administrativ fiscal “este
actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor �i
obliga�iilor fiscale”.

De asemenea, conform O.M.F. nr.889/2005 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al
statului din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, Cap.II,
pct.17,

“Procesul verbal de control financiar este un act bilateral
care se semneaz� de c�tre organul de control financiar �i de
reprezentantul legal al agentului economic.

[…]
Neregulile constatate se vor consemna în procesul-verbal de

control financiar în mod obligatoriu, cu precizarea concret� a
actelor normative înc�lcate (articol, alineat) �i cu determinarea
exact� a influen�elor financiare, bugetare �i gestionare
nefavorabile.

Pentru fiecare abatere înscris� în procesul-verbal de control
financiar se vor nominaliza persoanele care nu au respectat
prevederile legale �i func�iile acestora”.

Astfel, se re�ine c� procesul verbal contestat este un act
prin care se finalizeaz� activitatea de control cuprinzând
constat�rile organelor fiscale, f�r� ca prin el s� se stabileasc�
obliga�ii fiscale.

Pe cale de consecin��, se re�ine c� neavând natura juridic� a
umui act administrativ fiscal, procesul-verbal de control nu
produce potrivit legii, efecte juridice fa�� de contribuabilul
verificat �i nu stabile�te nici un raport obliga�ional între
contribuabilul controlat �i bugetul de stat, de aceea nu este
susceptibil de a fi pus în executare �i, prin urmare de a fi
contestat.

În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei
nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile art.183,
alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�:

“Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar când
se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la
analiza pe fond a cauzei”.

Luând în considerare faptul c� SC CONSTANTA SA contest�
Procesul verbal nr……………/…….09.2005, act c�ruia Codul de procedur�
fiscal� nu îi confer� calitatea de act administrativ fiscal,
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Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin serviciul
Solu�ionare Contesta�ii va respinge cererea formulat� de petent�
ca fiind prematur formulat�.

     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei  �i  în
temeiul dispozi�iilor art.183 alin.(5) din O.G. nr.92/2003
republicat� în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat
cu pct.13 lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind aprobarea
Instruc�iunilor titlului IX din O.G. nr.92/2003 republicat�, se

DECIDE:

Respingerea contesta�iei formulat� de SC CONSTANTA SA
Constan�a împotriva Procesului verbal nr……………/…….09.2005 încheiat
de A.C.F. Ialomi�a,  ca prematur formulat�.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004.

 DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

M.L./5ex
10.02.2006


