
D E C I Z I A NR.     /_90_.12.2009               
                               privind  soluŃionarea  contestaŃiei  formulate  de SC  
X SRL  din  Rovinari, înregistrata  la D.G.F.P. Gorj sub nr. .../24.10.2006

            

Biroul  soluŃionare   contestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P.  Gorj  a  fost  
sesizat de Biroul juridic, din cadrul DGFP Gorj, prin adresa
nr..../24.11.2009, asupra faptului ca Hotarârea penala nr..../30.09.2009,
pronunŃata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr...../2009, privind pe Y,
administrator la SC X  SRL Rovinari, a ramas definitiva oi irevocabila
prin Decizia nr./////11.11.2009, emisa de Tribunalul Gorj.

PronunŃându-se soluŃia definitiva pe latura penala, DGFP Gorj
este îndreptaŃita sa reia procedura de soluŃionare a contestaŃiei,
suspendate prin Decizia nr..../07.11.2006.
         Obiectul contestaŃiei îl constituie  o parte  din masurile  dispuse  
de   organele  de inspecŃie ale AIF Gorj,  prin raportul de inspecŃie
fiscala încheiat la data de 20.09.2006, act administrativ fiscal care a stat
la baza intocmirii Deciziei de impunere nr..../20.09.2006.  

              Sume contestate:
1. Impozit pe profit
- debit                                               -     lei 
- dobânzi de  intârz.                          -        lei 

2. Taxa pe valoarea adaugata
 - debit                                               -       lei 
-  dobânzi de  intârz.                         -         lei 

                                              
 TOTAL  =   ... lei  

            ContestaŃia  a  fost  formulata  in termenul  prevazut de art. 177
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata.
           

 Cauza    supusa   soluŃionarii  se  incadreaza  in  prevederile art.
205 din OG  nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata.
             



Vazând ca in  speŃa sunt indeplinite prevederile   art.206 si  art.
209 din OG nr.92/2003 republicata, D.G.F.P. Gorj este investita sa se
pronunŃe asupra cauzei.
        

I. SC X SRL contesta masurile dispuse de organele de inspecŃie
fiscala ale AIF Gorj, prin Decizia de impunere nr..../20.09.2006 intocmita
 in baza  raportului de inspecŃie fiscala nr..../20.09.2006, precizând
urmatoarele: 

-”obligaŃiile fiscale au fost calculate pe baza unor înscrisuri care nu
aparŃin societaŃii oi au fost asimilate de catre organele de control ca
vânzari necontabilizate de firma.Organele de control au presupus ca
s-au comercializat prin puncte de desfacere ale societaŃii marfuri fara
documente legale, aceotia preluând niote date care nu au fost
recunoscute de administratorul societaŃii ca fiind vândute de
firma(...).Societatea noastra considera ca aceste debite nu ne aparŃin oi
în consecinŃa solicitam anularea sumelor din decizia de impunere
constând în impozit pe profit în suma de ...lei , maj.de întârziere aferente
în suma de ... lei, precum oi TVA în suma de ... lei oi maj. de întârziere
aferente în suma de ... lei.

II. Prin Decizia de impunere nr...../20.09.2006, intocmita in baza
raportului de inspecŃie fiscala nr..../20.09.2006 s-au stabilit în sarcina
SC X SRL obligaŃii fiscale suplimentare la bugetul de stat  în suma
totala de ... lei  reprezentând impozit pe profit, în suma de ... lei, taxa pe
valoarea adaugata în suma de ... lei, precum oi accesorii aferente în
suma totala de ... lei.

InspecŃia fiscala s-a efectuat în baza adresei Garzii financiare Gorj
nr..../09.08.2006, prin care se solicita calcularea impozitelor oi taxelor
datorate ca urmare a Procesului verbal de constatare încheiat de Garda
financiara Gorj în data de 07.08.2006 oi înregistrat la AIF Gorj sub
nr..../07.08.2006.

Prin contestaŃia formulata societatea nu este de acord cu suma
totala de .... lei ,  reprezentând impozit pe profit, în suma de .... lei , taxa
pe valoarea adaugata în suma de ...lei, precum oi accesorii aferente în
suma totala de ... lei .

ObligaŃiile fiscale suplimentare menŃionate rezulta din efectuarea
de operaŃiuni economice fara a fi înregistrate în contabilitate, respectiv
comecializarea fara documente legale a unor bunuri în valoare ... lei.  
Au fost încalcate prevederile art.21, alin.4, lit.c, respectiv art.145, alin.8,
lit.a, din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile oi
completatile ulterioare. 

Pentru debitele suplimentare au fost calculate  majorari oi
penalitaŃi de întârziere  în suma totala de ... lei.



III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constatarile organelor de inspecŃie fiscala , motivele invocate de
societate, precum oi legislaŃia in vigoare aferente speŃei, se reŃin  
urmatoarele:

În fapt din documentele existente la dosarul contestaŃiei, respectiv
a procesului verbal de constatare nr..../07.08.2009, încheiat de Garda
financiara Gorj oi a raportului de inspecŃie fiscala nr./..../20.09.2006
încheiat de AIF Gorj, rezulta ca în perioada 30.03.2006 - 10.07.2006,
SC X  SRL Tg.-Jiu a comercializat marfa, fara documente legale de
provenienŃa, obŃinând venituri în  suma de ... lei, suma care nu a fost
înregistrata în contabilitate.Prin neînregistrarea veniturilor menŃionate,
organele de inspecŃie fiscala au considerat ca agentul economic a
prejudiciat bugetul de stat cu suma de .... lei,reprezentând impozit pe
profit  , cu  suma de .... lei , reprezentând TVA oi accesorii în suma
totala de ... lei.
 Cu adresa nr...../26.10.2006, anexata la dosarul contestaŃiei,
Biroul juridic din cadrul DGFP Gorj a înaintat plîngere penala
Parchetului de pe Lânga Judecatoria Tg-Jiu privind pe SC X SRL
Rovinari, în vederea constatarii existenŃei sau inexistenŃei elemetelor
constitutive ale infracŃiunii prevazute de Legea nr.241/2005, art.9, alin.1,
lit.c.

În conformitate cu prevederile OG 92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, SC X SRL  a formulat contestaŃie, înregistrata la
DGFP Gorj  sub nr...../24.10.2006.

Prin Decizia nr.../24.11.2006, DGFP Gorj a suspendat
soluŃionarea pe fond a contestaŃiei formulate de catre SC ... SRL Tg-Jiu,
pâna la pronunŃarea unei solu Ńii  definitive  pe latura penala, procedura
urmând a fi reluata la încetarea motivului care a determinat
suspendarea, în condiŃiile legii.

Cu adresa nr..../24.11.2009, Biroul juridic din cadrul DGFP Gorj
comunica biroului  soluŃionare  contestaŃiil urmatoarele: “ va inaintam ,
în xerocopie, SentinŃa nr..../30.09.2009, pronunŃata de Judecatoria
Tg-Jiu, în dosarul nr...../318/2009, definitiva oi irevocabila prin decizia
nr....11.11.2009  a Tribunalul Gorj, privind pe ...., administrator la SC X
SRL, prin care s-a respins recursul formulat de DGFP Gorj(...).

Tinând cont de cele precizate, DGFP Gorj este investita sa
analizeze pe fond contestaŃia formulata de SC X SRL Rovinari.

Analizând documentele existente la dosarul contestaŃiei se reŃin
urmatoarele:



1)Referitor la suma de  .... ei reprezentând TVA

În fapt ca urmare a inspecŃiei fiscale, organele de inspecŃie fiscala
ale AIF Gorj au constatat ca SC X SRL Rovinari nu a înregistrat în
evidenŃa contabila, veniturile realizate din comercializarea, pe perioada
30. martie 2006 - 10.07.2006, a unor marfuri, fara documente legale de
provenienŃa. Ca urmare, prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor
obŃinute, organele de inspecŃie fiscala au considerat ca societatea
datoreaza bugetului de stat o  taxa pe valoarea adaugata suplimentara,
în suma de 17.288 lei, aferenta veniturilor neînregistrate, în suma de
90.985 lei.

În drept, cauzei îi sunt incidente   prevederile art.137, alin.1, lit.a
din Legea nr.571/2003, privind Codul de procedura fiscala,care
precizeaza:
  

Art.137, alin.1, alin.1 din Legea nr.571/2003  
“Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este

constituita din: a) pentru  livr ari  de bunuri  oi prest ari  servicii,  altele
decât cele  prev azute la lit.b   oi c, din tot ceea ce constituie
contrapartid a ob Ńinut a sau care urmeaz a a fi  ob Ńinut a de furnizor
ori  prestator  din partea  cump aratorului  , beneficiarului  sau unui
ter Ń (...). 

Din cuprinsul Ordonan Ńei de scoatere de sub urmarire penala,
emisa de Parchetul de pe Lânga Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul
nr...../2006, privind pe Feraru Costel, administrat or la SC X SRL, se
reŃin urmatoarele:

“Centralizând documentele puse la dispozi Ńie de organele de
poli Ńie oi compar ându-le  cu eviden Ńa contabil a a SC X  SRL
Rovinari  a rezultat ca în aceasta perioada au  fost comercializate
bunuri fara documente legale în valoare de .... lei, suma ce reprezinta
venituri neînregistrate oi nedeclarate(...).Din probele existente la
dosar rezulta ca aprovizionarea cu marfa  fara documente legale oi fara
a fi înregistrate în contabilitatea SC X SRL Rovinari a fost
efectuat a(...).”

Având în vedere cele expuse, precum oi prevederile legale
incidente spe Ńei  se re Ńine ca in mod legal organele de inspec Ńie
fiscala  au stabilit, suplimentar, o taxa pe valoar e adaugata aferenta
veniturilor neînregistrate oi nedeclarate de societ ate,  pe cale  de
consecin Ńa contesta Ńia petentei  pentru  suma  de ... lei, reprezent ând
TVA,  urmeaz a sa fie  respins a ca neîntemeiat a.

2) Referitor la suma de .... lei, reprezentând impozit pe profit



În fapt, aoa cum s-a aratat la punctul 1 din prezenta decizie, se
reŃine ca în  cursul anului 2006 SC X SRL a comercializat  marfuri, fara
documente legale de provenienŃa, în valoare de .... lei, suma ce
reprezinta venituri neînregistrate oi nedeclarate de societate. 

În drept, art.19, alin.1 oi art.21, alin.4, lit.f din Legea nr.571/2003,
privind Codul fiscal, precizeaza:

Art.19, alin.1
“Profitul impozabil se calculeaza ca diferenŃa între  veniturile  din

orice  surs a oi cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri,
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile oi la care se
adauga cheltuielile nedeductibile.La stabilirea profitului impozabil se iau
în calcul oi alte elemente similare veniturilor oi cheltuielilor, potrivit
normelor de aplicare. “

Art.21, alin.4, lit f
” nu pot fi înregistrate în contabilitate cheltuielile care nu au la

baza un document justificativ, potrivit legii, care sa faca dovada
efectuarii operaŃiunii”(...).

Astfel, aoa cum s-a reŃinut la punctul 1 din decizie, se constata ca
SC X SRL Rovinari nu a înregistrat în contabilitate venituri obŃinute din
comercializarea, fara documente legale de provenienŃa, a unor marfuri,
în valoare de ...lei, fara TVA, fapt   confirmat oi de organele de cercetare
penala, aoa cum este menŃionat oi prin Ordonan Ńa de scoatere de sub
urmarire penala, emisa de Parchetul de pe Lânga Jud ecatoria
Tg-Jiu, în dosarul nr...../2006 . Având în vedere acestea se reŃine ca în
mod legal, organele de inspecŃie fiscala  au stabilit impozit pe profit,
suplimentar, în suma de 14.288 lei, aferent veniturilor neînregistrate oi
nedeclarate,în suma de 108.273 lei, pe cale de consecinŃa oi pentru
acest capat de cerere contestaŃia petentei urmeaza sa fie respinsa ca
neîntemeiata.

3) Referitor la accesoriile în suma de .... lei, repr ezentând: 
- majorari de  intârz. aferente impozit profit                   -       ,,,, lei 
- majorari de  intârz.       aferente TVA                          -       ... lei
    se re Ńine ca stabilirea de accesorii aferente taxei pe va loarea
adaugata, respectiv impozitului pe profit, în sarci na contestatoarei
reprezinta masura accesorie în raport cu debitul.

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re Ńinut atât debitul
de natura taxei pe valoarea adaugata, cât oi debitu l de natura
impozitului pe profit, aceasta datoreaza oi accesor iile aferente
acestora, reprezentând masura accesorie, conform pr incipiului de
drept “accesorium sequitur principale” potrivit car uia bunul
accesoriu urmeaza soarta juridica a bunului princip al, drept pentru



care contesta Ńia referitoare la acest capat de cerere urmeaza sa fie
respinsa ca neîntemeiata.

Pentru considerentele aratate, în temeiul actelor normative citate,
art.216 alin.(1) din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, D.G.F.P. Gorj, prin directorul coordonator, 

DECIDE:

    

  1)  Respingerea  contestaŃiei formulata de SC  X  SRL Rovinari
impotriva deciziei de impunere nr..../20.09.2006 întocmita de organele
de specialitate din cadrul AIF  Gorj,  cu privire la suma totala de ... lei,
compusa din:

1. Impozit pe profit
- debit                                               -    lei 
- dobânzi de  intârz.                          -        lei 

2. Taxa pe valoarea adaugata
 - debit                                               -       lei 
-  dobânzi de  intârz.                         -       lei 

2) Prezenta  decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj, SecŃia de
contencios-adminstrativ , în termen de 6 luni de la comunicare.  

  

    DIRECTOR COORDONATOR


