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DECIZIA nr. 133 /04.11.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L

înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a
a fost sesizat de c�tre COMISARIATUL REGIONAL CONSTAN�A – GARDA
FINANCIAR� prin adresa nr………………/2005  înregistrat� la  Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr………………/2005, cu
privire la contesta�ia depus� de S.C. CONSTANTA S.R.L. cu sediul
în CONSTAN�A, str…………………  nr………,  CUI R ………………….

Obiectul contesta�iei îl reprezint�  procesul verbal
din data de ………………2005, întocmit de c�tre comisari din cadrul
G�rzii Financiare Constan�a, prin care s-au stabilit obliga�ii
suplimentare de plat� constând în T.V.A. �i impozit pe profit,
aferente cantit��ilor de combustibil achizi�ionate de SC
CONSTANTA SRL , de la societ��i ce nu figureaz� în baza de date
a Oficiului Registrului Comer�ului din jude�ele respective.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.176 lit.e) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat�, fiind înregistrat� la
COMISARIATUL REGIONAL CONSTAN�A – GARDA FINANCIAR� sub
nr………………/2005.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii privind procedura de solu�ionare a contesta�iei,
prev�zute la art.176;177 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are competen�a s�
analizeze  dosarul cauzei �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 GARDA FINANCIAR� CONSTAN�A
sub. nr…………………/2005 iar la  Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a sub nr…………………/2005, S.C. CONSTANTA S.R.L,
formuleaz� contesta�ie, în temeiul art.175 din O.G.nr.92/2003,
republicat�, împotriva Procesului verbal încheiat în data de
…………………2005 de c�tre comisari ai G�rzii Financiare Constan�a.

Petenta sus�ine c� procesul verbal încheiat în data de
………………2005 este ilegal.

În sus�inerea celor de mai sus petenta precizeaz� c� prin
încheierea procesului verbal au fost înc�lcate prevederile OMFP
nr.889/2005 privind aprobarea normele metodologice pentru
aparatul de control financiar al statului din cadrul
Ministerului Finan�elor Publice, care la cap.II Întocmirea
Actelor de control, precizeaz�:

,,16. Organele de control financiar întocmesc, de regul�
urm�toarele acte de control:

a) proces verbal de control financiar ;
b) proces verbal intermediar;
c) proces verbal de constatare �i sanc�ionare a

contraven�iilor;
d) not� de constatare;
e) not� unilateral�;
f) not� de prezentare;
g) raport de inspec�ie fiscal� ”.

Astfel, contestatoarea sus�ine  c� procesul verbal încheiat
nu poate fi asimilat nici unuia din  cele 7 categorii de procese
verbale, motiv pentru care

,, actul de control întocmit în data de …………………2005 este
lovit de nulitate absolut� întrucât încalc� dispozi�iile
imperative ale legii “.

De asemenea, petenta mai precizeaz� c� ,, procesul verbal
încheiat nu cuprinde elementele de fapt si de drept care conduc
la finalitatea acestuia, respectiv calculul impozitului pe
profit si a TVA aferent� cantit��ilor de combustibil de la
societ��ile enumerate “.

SC CONSTANTA SRL contest� m�sura dispus� de organele de
control privind calculul obliga�iilor de plat� constând în
impozit pe profit �i T.V.A, aferente celor trei facturi prin
care societatea s-a aprovizionat cu produse petroliere, de la
societ��i ce nu figureaz� ca fiind înregistrate la OFICIUL
REGISTRULUI COMER�ULUI,  sus�inând c� pân� în prezent ,,nu
exist� o modalitate de verificare a veridicit��ii formularelor
de facturi fiscale”.
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De asemenea, în sus�inerea afirma�iei potrivit c�reia
procesul verbal întocmit în data de ………………2005 de c�tre comisari
din cadrul G�rzii Financiare Constan�a, este nelegal S.C.
CONSTANTA S.R.L. aduce urm�toarele argumente:

- nu au fost eviden�iate în cuprinsul procesului verbal
prevederile legale înc�lcate �i nici posibilitatea de a
contesta în conformitate cu modific�rile legislative în
domeniu;

- aplicarea sanc�iunilor  de calcul a impozitului pe profit
�i a TVA exced obiectivelor controlului tematic inopinant
al G�rzii Financiare;

- SC CONSTANTA SRL a mai fost verificat� pentru aceia�i
perioad�  de c�tre  SAF –Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, în data de …………………2004, nefiind constatate
abateri de la disciplina financiar –contabil�.

Pentru argumentele expuse petenta solicit� anularea total�
a procesului verbal din data de ……………………2005.

II. Prin  Procesul verbal din data de ……………………2005
comisarii G�rzii Financiare Constan�a au verificat �i re�inut un
num�r de trei facturi prin care  SC CONSTANTA SRL s-a
aprovizionat cu produse petroliere de la societ��i furnizoare ce
nu se reg�sesc în bazele de date ale Oficiului Registrului
Comer�ului �i anume: S.C. BUCURESTI S.R.L. BUCURE�TI, S.C.
SUCEAVA S.R.L SUCEAVA, S.C. PLOIESTI S.R.L. PLOIE�TI.

Controlul s-a efectuat urmare adresei nr…………………/2005,
primite de la I.P.J. CONSTAN�A – Serviciul de Investigare a
Fraudelor, prin care s-a solicitat verificarea furnizorilor de
combustibil ai SC CONSTANTA SRL, �i a r�spunsurilor primite de
la GARDA FINANCIAR� BUCURE�TI, GARDA FINANCIAR� SUCEAVA �i GARDA
FINANCIAR� PRAHOVA, institu�ii care, în urma verific�rii
încruci�ate, au constatat c�, societ��ile furnizoare nu
figureaz� ca fiind înregistrate la OFICIUL REGISTRULUI
COMER�ULUI din jude�ele PRAHOVA �i SUCEAVA respectiv Municipiul
BUCURE�TI,  fiind societ��i  tip ,,fantom�”.

Urmare verific�rii efectuate la SC CONSTANTA SRL CONSTAN�A,
str………………… nr……, CUI …………………, s-a constatat faptul c� cele trei
facturi verificate sunt înregistrate în eviden�a contabil� a SC
CONSTANTA SRL ca fiind achitate în totalitate, dar c�tre al�i
beneficiari la ordinul societ��ilor furnizoare, astfel:

- factura seria ………………, nr…………………/2000 emis� de SC SUCEAVA
S.R.L – SUCEAVA (societate tip ,,fantom�”)  a fost
achitat� de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L cu O.P.
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……………/2000,  beneficiar fiind S.C. PLOIESTI 1 S.A.  –
PLOIE�TI;

- factura ce figureaz� ca fiind emis� de S.C. BUCURESTI
S.R.L – BUCURE�TI (societate tip ,,fantom�”)   a fost
achitat� de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L cu O.P.
……………/2000,  beneficiar fiind S.C. TARGU OCNA S.A. –
TÂRGU OCNA;

- factura seria ………………, nr……………………/2000 ce figureaz� ca
fiind emis� de S.C. PLOIESTI S.R.L.- PLOIE�TI (societate
tip ,,fantom�”)  a fost achitat� de c�tre S.C. CONSTANTA
S.R.L. cu O.P………………/2000,  beneficiar fiind S.C. PLOIESTI
2 S.R.L PLOIE�TI respectiv O.P. nr…………………/2000 c�tre S.C.
PLOIESTI 3  S.R.L. PLOIE�TI;

Urmare constat�rilor efectuate Garda Financiar� Constan�a a
calculat în sarcina S.C. CONSTANTA S.R.L obliga�ii de plat�
constând în impozit pe profit în sum� de ………………… RON �i TVA în
sum� de …………………… RON, aferente facturilor prin care s-a
achizi�ionat combustibil, mai sus men�ionate.

III. Având în vedere documentele existente la dosarul
cauzei, motiva�iile petentei în sus�inerea contesta�iei,  precum
�i actele normative în vigoare în perioada verificat�, 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
analiza pe fond a contesta�iei în condi�iile în care prin adresa
nr……………………/2005 procesul verbal a fost transmis Parchetului de
pe lâng� Curtea de Apel CONSTAN�A, pentru a fi luate m�surile
legale ce se impun în aceast� spe��.

În fapt,  controlul efectuat la S.C. CONSTANTA S.R.L. de
c�tre comisari din cadrul G�rzi Financiare Constan�a, a avut ca
principal scop verificarea realit��ii aprovizion�rilor cu
produse petroliere, înregistrate în eviden�a contabil� a SC
CONSTANTA SRL, urmare adresei emise de I.J.P. CONSTAN�A –
SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR �i înregistrat� la GARDA
FINANCIAR� CONSTAN�A sub nr………………/2005.

 Astfel, în urma verific�rii încruci�ate efectuate de c�tre
comisari din cadrul G�rzii Financiare BUCURE�TI, SUCEAVA �i
PRAHOVA, ( verificare efectuat� la solicitarea G�rzii Financiare
Constan�a), la trei dintre societ��ile furnizoare, respectiv
S.C. BUCURESTI S.R.L. BUCURE�TI, S.C. SUCEAVA S.R.L SUCEAVA,
S.C. PLOIESTI S.R.L. PLOIE�TI, s-a constatat faptul c�, acestea
nu se reg�sesc  înregistrate în bazele de date ale O.R.C. din
jude�ele respective, fiind societ��i de tip ,,fantom�”.
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  Urmare celor mai sus constatate, comisarii din cadrul
G�rzii Financiare Constan�a constat� faptul c�, facturile emise
de societa�ile furnizoare au fost înregistrate în contabilitatea
S.C. CONSTANTA S.R.L., dar au fost achitate c�tre alte firme, la
ordinul societ��ilor funizoare, respectiv SC TARGU OCNA S.A. –
TÂRGU OCNA, S.C. PLOIESTI 1 S.A. PLOIE�TI  si S.C. PLOIESTI 2
S.R.L. PLOIE�TI respectiv S.C. PLOIESTI 3 S.R.L. PLOIE�TI.

Datorit�  faptului c� nu a putut fi demonstrat� realitatea
opera�iunilor înregistrate în contabilitate, respectiv
aprovizionarea cu produse petroliere, organele de control au
stabilit, în sarcina SC CONSTANTA SRL, obliga�ii de plat�
suplimentare constând în TVA �i impozit pe profit, aferente
celor trei facturi mentionate în cuprinsul prezentei decizii.

De asemenea, procesul verbal astfel întocmit a fost
înaintat Activit��ii de Control Fiscal Constan�a, pentru
calcularea în întregime a prejudiciului cauzat bugetului de
stat.

În drept, potrivit prevederilor art.184 alin.(1) �i
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat

,, Organul de solu�ionare competent poate suspenda prin
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei când: 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�.

[…]
(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea

motivului care a determinat suspendarea [...].”

Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare �i
stabilirea caracterului infrac�ional al faptelor s�vâr�ite
exist� o strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea
cauzei în procedur� administrativ�.

Aceast� interdependen�� const� în stabilirea realit��ii
opera�iunilor de aprovizionare cu combustibil, aspect care face
obiectul sesiz�rii penale, societatea înregistrând în eviden�a
contabil� opera�iuni cu produse petroliere pentru care nu s-a
putut demonstra provenien�a, fapt pentru care a fost sesizat
Parchetul de pe lâng� Curtea de Apel CONSTAN�A în vederea
cercet�rii dac� exist� elementele constitutive ale unei
infrac�iuni precum �i stabilirea persoanelor vinovate de
s�vâr�irea acestora.
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În spe��, se re�ine c�, m�sura dispus� de  comisarii din
cadrul COMISARIATULUI REGIONAL CONSTAN�A – GARDA FINANCIAR� a
fost întemeiat� pe adresele G�rzii Financiare din BUCURE�TI,
PRAHOVA �i SUCEAVA  care au constatat  c� societ��ile furnizoare
nu se reg�sesc în baza de date a OFICIULUI REGISTRULUI
COMER�ULUI  din Jude�ul respectiv fiind societa�i de tip
,,fantom�”.

Având în vedere faptul c� prin adresa nr…………………/2005 GARDA
FINANCIAR�  a sesizat PARCHETUL DE PE LÂNG� CURTEA DE APEL
CONSTAN�A pentu efectuarea cercet�rilor, se re�ine c�, pân� la
pronun�area unei solu�ii pe latur� penal�  cu privire la fapta
constatat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a nu se poate
investi cu solu�ionarea cauzei, motiv pentru care,  se va
suspenda solu�ionarea pe cale administrativ� a cauzei, procedura
administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate cu
dispozi�iile art.184 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor
art.180 alin.1 coroborat cu art.184 alin.(1) lit.a) din Codul de
procedur� fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003
republicat� se

D E C I D E:

1.Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.R.L.  împotriva procesului verbal din data de
…………………2005 întocmit de c�tre comisari din cadrul COMISARIATULUI
REGIONAL CONSTAN�A – GARDA FINANCIAR�.

2.Transmiterea dosarului organului de control care a
întocmit actul atacat urmând ca la încetarea motivului care a
determinat suspendarea, s� fie transmis organului de solu�ionare
competent potrivit legii, pentru reluarea procedurii în cauz� �i
solu�ionarea în func�ie de solu�ia adoptat� de organul de
cercetare.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
coformitate cu prevederile art.188 alin.2 din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G.nr.92/2003, republicat� �i ale art.11
alin.(1)din Lg.nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
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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

  

R.D./4 EX.


