
� ��

MINISTERUL ECONOMIEI �I FINANTELOR  
AGEN�IA NA�IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
DIREC�IA GENERALA A FINAN�ELOR PUBLICE 

 A  JUDE�ULUI „  „ 
 

 
DECIZIA nr.10/.2007  

   privind solu�ionarea contesta�iei depusa de  
S.C. „A” S.R.L.  

   înregistrat� la D. G. F. P. sub nr. C/11.06.2002 
 
 

Direc�ia general� a Finan�elor Publice a jude�ului „  „  a fost sesizat� prin adresa nr. 
a/02.04.2007 a Biroului Juridic asupra relu�rii solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. 
„A” S.R.L. impotriva procesului verbal de control nr. --- din ---- întocmit de organele de 
inspec�ie fiscal� ale Directiei controlului fiscal, in baza Sentin�ei penale nr. SP/25.09.2006 
confirmata prin  Decizia penal� nr. DP/A/ din 21 decembrie 2006, r�mas� definitiv� prin 
respingerea recursului formulat de c�tre ANAF- DGFP „  „ prin Decizia nr. … din 
06.03.2007 a Cur�ii de Apel  - Sec�ia penala pronun�at� in �edin�a public�. 

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1 si 2) din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.13/2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin 
actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice 
coroborat cu art.19  alin. 2 din Codul de procedur� penal�, prin Decizia nr. …./21.06.2002 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului „  „, s-a suspendat solu�ionarea 
contestatiei formulat� de S.C. „A” S.R.L. pân� la pronun�area unei solu�ii definitive si 
irevocabile de c�tre instan�ele judec�tore�ti, ca urmare a faptului c� obiectul dosarului din 
2002 aflat pe rolul instan�ei avea o înrâurire hot�râtoare asupra dezleg�rii pricinii ce a 
f�cut obiectul contesta�iei formulat� de S.C. „A” S.R.L, procedura administrativ� urmând 
a fi reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea.  

Prin adresa nr. a/02.04.2007 Direc�ia General� a Finan�elor Publice - Biroul  juridic 
comunic� Sentin�a penala nr SP/25.09.2006 confirmat� prin Decizia penal� nr. DP/A/ din 
21.12.2006 a Tribunalului „  „ - Sec�ia penal�, r�mas� definitiv� prin Decizia nr. .. a Cur�ii 
de Apel  – Sec�ia penal� pronun�at� in �edin�a public� din 06 martie 2007.  

În consecin��, procedura administrativ� de solu�ionare a contesta�iei formulat� 
împotriva procesului verbal din „PV”/27.05.2002 va fi reluat� in condi�iile art. 184 (3) 
”Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea […]” coroborat cu art.10(2) din O.u.G nr. 13/2001 privind solu�ionarea 
contesta�iior împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite 
de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobat� prin Legea nr. 506/2001 in raport de 
art.205 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� care stipuleaz� „(1) Contesta�iile depuse înainte de data intr�rii în vigoare a 
prezentului cod se solu�ioneaz� potrivit procedurii administrativ-jurisdic�ionale existente la 
data depunerii contesta�iei”.  

Societatea contesta din procesul verbal din 27.05.2002 prin care s-au stabilit in 
sarcina sa obliga�ii suplimentare de plata la bugetul statului suma de „S1”lei 
reprezentând: 

-  „S1” lei -diferenta  taxa pe valoarea adaugata; 
-  „S2” lei-  majorari de întârziere; 
-  „S3” lei -  penalit��i conform O.G. nr. 26/2001; 
-  „S4” lei -diferen�� impozit pe profit; 
-  „S5” lei -major�ri de intârziere aferente; 
-  „S6” lei -penalit��i conform O.G. nr. 26/2001 
I. S.C.” A” S.R.L contest� procesul verbal din 27.05.2002 întocmit de organele de 

inspectie fiscala ale Directiei controlului fiscal, precizând urmatoarele:  
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1. Societatea nu cunoa�te toate documentele oficiale si legale care au fost puse la 
dispozi�ia organelor de control de c�tre organele de cercetare penal� si prin care s-au 
stabilit venituri din vânzarea m�rfurilor în sum� total� de „v” lei   fa�� de „v0” lei  
înregistrate in contabilitatea unit��ii ( în plus suma de „V” lei, motiv pentru care a refuzat 
semnarea procesului-verbal;  

2. Calculul TVA �i a impozitului pe venit sunt în totalitate gre�ite deoarece 
presupusele vânz�ri neînregistrate in contabilitate puteau avea loc în regim de 
consigna�ie cu un comision de 5% sau 10% sau 15% �i nu având un adaos comercial de 
23-24% cum s-a calculat; 

3. La baza controlului financiar nu pot sta decât actele si documentele societ��ii , 
cele prevazute de Legea contabilit��ii si de Normele Metodologice de aplicare, emise de 
Ministerul de Finan�e in locul c�rora organele de control au folosit ca fundamente surse 
ale poli�iei; 

4. Pâna la pronun�area unei Hot�râri Judec�tore�ti cel cercetat se bucur� de 
prezum�ia  de nevinov��ie;  

5. Organul de control nu poate face abstrac�ie de Lege �i s� stabileasc� impozite 
�i taxe dup� informa�ii primite de la organele de anchet�; 

6. Probele administrate în cursul cercet�rii penale constituie temeiuri numai pentru 
exper�ii contabili numi�i de organele de anchet�, nu �i pentru organul de control financiar; 

7. Concluziile actului de control financiar se întemeiaz� pe supozi�ii �i nu pe actele 
�i  documentele contabile ale societ��ii;  

II. Controlul fiscal finalizat prin procesul verbal din 27.05.2002, contestat, încheiat 
de reprezentan�ii Direc�iei controlului fiscal „  „, urmare a adresei Ministerului de Interne – 
Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului „  „ Serviciul Politiei Economico - Financiare nr. 
A/28.03.2002, cu revenire in 09.05.2002, a avut ca obiectiv verificarea modului cum au 
fost respectate prevederile legale privind calcularea, re�inerea, constituirea �i decontarea 
la bugetul de stat, precum �i con�inutul situa�iilor contabile periodice, a d�rilor de seam� 
�i a altor situa�ii statistice impuse de legisla�ia în domeniu.  

Solicitarea verific�rii fiscale la S.C. „A” S.R.L a fost f�cut� de organele de 
cercetare din cadrul Serviciului Poli�iei Economico – Financiare în  vederea solu�ion�rii 
unei cauze penale, societatea fiind cercetat� pentru comercializarea de marf� f�r� 
documente de provenien�� si neînregistrarea in eviden�a contabil� a  tuturor  veniturilor 
ob�inute. 

La întocmirea  actului de control s-a avut in vedere eviden�a contabil� pus� la 
dispozi�ie de  societate precum si registrele cu încas�rile zilnice din vânz�rile de m�rfuri, 
ridicate de organele de poli�ie �i puse la dispozi�ia organelor de control fiscal.  

Perioada verificat�: 
- t.v.a. -  01.01.1997 – 31.03.2002; 
- impozit pe profit si venit  - 01.04.1998 – 28.02.2002. 
În urma cercet�rilor f�cute la S.C. „A” S.R.L, organele de poli�ie au constatat c� I. 

A., asociat unic al societ��ii, a adus în mod repetat din Polonia  m�rfuri pe care le-a 
introdus �i comercializat prin magazinul societ��ii f�r� a le înregistra în eviden�a 
contabil�, realizând venituri mai mari decât cele înregistrate în balan�a de verificare. 

Urmare a verific�rilor efectuate �i �inând seama �i de sesiz�rile organelor de 
cercetare penal�, reprezentan�ii Direc�iei de control fiscal „  „ a realizat în perioada 
supus� controlului, f�r� a înregistra in eviden�ele  contabile venituri în sum� de „V” lei ,  
pentru care au stabilit obliga�ii fiscale suplimentare suma de „S”) reprezentând : 

-  „S1” lei- diferenta  taxa pe valoarea adaugata; 
-  „S2” lei - majorari de întârziere; 
-  „S3” lei - penalit��i conform O.G. nr. 26/2001; 
-  „S4” lei -diferen�� impozit pe profit; 
-  „S5” lei - major�ri de întârziere aferente; 
-  „S6 lei ”penalit��i conform O.G. nr. 26/2001.precum si alte obliga�ii  fiscale  in 

suma de “S7 lei reprezentând: 
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- major�ri de întârziere la plata impozitului pe salarii in sum� de “S8” lei ; 
- major�ri de întârziere la plata fondului de solidaritate social� pentru persoanele 

cu handicap in sum� de “S9” lei; 
- penalit��i de întârziere - fond de solidaritate social� pentru persoanele cu 

handicap in sum� de  “S10” lei; 
- major�ri de întârziere la plata TVA “S11” lei ; 
- major�ri de întârziere la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor  in 

suma de “S12 lei ; 
- major�ri de întârziere la plat� fond înv���mânt  in sum� de “S13” lei . 
Datorit� faptului c� societatea nu a fost de acord cu concluziile actului de control si  

nu a semnat procesul verbal, Direc�ia controlului fiscal „  „ l-a înregistrat la DGFP „  „ sub 
nr. PV/31.05.2002 �i a trimis la societate, cu confirmare de primire, in data de 
03.06.2002,  un exemplar, iar un exemplar a fost remis Inspectoratului de Poli�ie a 
Jude�ului „  „. 

Din totalul obliga�iilor suplimentare de plat� stabilite in urma controlului fiscal 
finalizat prin procesul verbal din 27.05.2002 societatea contest� suma de „S” lei, astfel: 

-  „S1” lei - diferenta  taxa pe valoarea adaugata; 
-  „S2” lei - majorari de întârziere; 
-  „S3” lei- penalit��i conform O.G. nr. 26/2001; 
-  „S4” lei -diferen�� impozit pe profit; 
-   „S5 lei -major�ri de întârziere aferente; 
-  „S6” lei-penalit��i conform O.G. nr. 26/2001 
Prin Sentin�a penal� nr. SP/25.09.2006 pronun�at� de Judecatoria „  „ în dosarul 

nr. D/2006 (Numar în format  vechi …/2006 ), urmare �i a rezultatelor expertizelor 
contabile angajate in solu�ionarea cauzei suma de „S” lei a fost redus�, in sarcina 
contestatoarei re�inându-se doar suma de „S0” lei. 

Solu�ia dat� a r�mas definitiv� si irevocabil� prin Decizia penal� nr. DP din 
06.03.2007 a Cur�ii de Apel  dat� in judecarea recursului formulat de ANAF - DGFP „  „ 
impotriva Deciziei penale nr. DP/A/21.12.2006 a Tribunalului „  „ dat� in solu�ionarea 
recursului formulat de ANAF prin DGFP „  „ împotriva sentin�ei penale nr. SP/25.09.2006. 

III. Luând in considerare constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative invocate de contestatoare si organele de inspectie fiscal�, se re�in 
urmatoarele:  

Referitor la obliga�ia suplimentar� de plat� in sum� de „S”, lei cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� DGFP „  „ prin biroul Solutionare contesta�ii mai poate 
antama fondul cauzei, in condi�iile in care instan�a de judecat� s-a pronun�at in 
sensul oblig�rii S.C. „A” S.R.L. la plat� sumei de „S0”lei, solu�ionând definitiv 
latura civil� a cauzei.  

In fapt, prin DECIZIA nr. ../21.06.2002 a  Direc�iei Generale a Finan�elor Publice  a 
jude�ului „  „ a fost suspendat� solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. „A”  S.R.L. 
impotriva procesului verbal incheiat in data de 27.05.2002 care a avut ca obiect obliga�ia 
suplimentar� de plat� în sum� de „S” lei pân� la  pronun�area unei solu�ii definitive pe 
latura penal� in dosarul D1/28.03.2002 devenit dosarul nr. D/2006 (în format vechi 
…/2006), dosar al c�rei obiect a avut o înrâurire hot�râtoare asupra dezleg�rii pricinii ce 
face obiectul contesta�iei formulate de S.C. „A” S.R.L.  

Prin adresa a/02.04.2007, Biroul juridic comunic� biroului Solu�ionarea 
contesta�iilor Decizia Cur�ii de Apel  - Sec�ia penal� nr. SP din 06.03.2007, definitiv�, prin 
care s-a respins recursul DGFP „  „ Împotriva Deciziei penale nr. DP/A a Tribunalului „  „ – 
Sec�ia penal� din 21.12.2006, pronun�at� in sedin�a public� prin care sentin�a penal� nr. 
SP/25.09.2006 a Judec�toriei „  „ a r�mas� definitiv�, societatea S.C. „A” S.R.L fiind 
obligat� la plata sumei de „S0” lei. 

In drept, potrivit art. 183 (5) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� republicat� în Monitorul Oficial al României nr. 863 din 26 
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septembrie 2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare ”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”, coroborat cu: 

- pct. 12.4 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, “prin decizie se 
poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când exist� identitate de obiect, p�r�i �i 
cauz�.”  

-  art. 1201 din Codul civil  care precizeaz�: “Este lucru judecat atunci când a doua 
cerere în judecata are acelasi obiect, este întemeiat� pe aceea�i cauz� �i este între 
acelea�i p�r�i, f�cut� de ele �i în contra lor în aceea�i calitate.”  
 - art. 184 (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� republicat� în Monitorul Oficial al României nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu 
modific�rile  �i complet�rile ulterioare „hot�rârea definitiv� a instan�ei penale prin care se 
solu�ioneaz� ac�iunea civil� este opozabil� organelor fiscale competente pentru 
solu�ionarea contesta�iei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civil�”. 

Se retine c� pentru suma de „S” lei obliga�ii  de plat� la bugetul statului stabilite in 
sarcina contestatoarei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� cu  major�ri �i penalit��i 
aferente, impozit pe profit si impozit pe veniturile microîntreprinderilor cu major�ri �i 
penalit��i, aferente veniturilor realizate si neînregistrate în contabilitatea S.C. „A” S.R.L., 
ce face obiectul contesta�iei instan�a de judecat� s-a pronun�at prin Sentin�a penal� 
pronun�at� in �edin�a public� din 25 septembrie 2006, in sensul c�: 
 „prin expertiza efectuat� in cursul urm�ririi penale s-a stabilit un prejudiciu de doar „X” 
ROL […], instan�a î�i va însu�i concluziile expertizei contabile efectuate in cursul urm�ririi 
penale si va constata recuperat� suma de „Y” ROL din prejudiciul direct a�a cum rezult� 
atât din declara�ia inculpatei precum si din preciz�rile p�r�ii civile” si „ în baza art. 14 �i 
346 Cod proc. penal� raportat la art. 998 �i art. 1000 alin. 3 Cod civil, admite în parte 
ac�iunea civil� formulat� de partea civil� Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� „B”, 
cu sediul în str. A nr. …, sector …. „B”, si oblig� inculpata in solidar cu partea 
responsabil� civilmente S.C. „A” S.R.L „  „, cu sediul in „  „, str. „X” nr. …, jude�ul „  „, la 
plata c�tre partea civil� a sumei de „Z” ROL reprezentând – „Z1” ROL TVA �i major�ri 
pân� la data de 28.02.2002 aferent veniturilor realizate de inculpat� în perioada mai 1999 
– febr. 2002 si „Z2” ROL – impozite �i major�ri pân� la 28.02.2002 aferente acelora�i 
venituri , precum �i la plata in continuare a dobânzilor si penalit��ilor, pâna la achitarea 
efectiv� a debitului”, sentin�� r�mas� definitiv� prin Decizia Curtii de Apel – Sec�ia penal� 
– nr. SP din 06.03.2007.  

Prin urmare, DGFP „  „, prin Biroul  Solutionare Contesta�ii constat� existen�a in 
cauz� a autorit��ii de lucru judecat pentru suma de „S” lei obliga�ii de plat� la bugetul 
statului stabilite in sarcina contestatoarei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� cu  
major�ri �i penalit��i aferente, impozit pe profit si impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor cu major�ri �i penalit��i, aferente veniturilor realizate si 
neînregistrate în contabilitatea SC „A” S.R.L., ce face obiectul contesta�iei.  

A�a cum s-a retinut din prezenta decizie, pentru suma de „S” lei reprezentând 
obliga�ii de plat� la bugetul statului in sarcina contestatoarei, stabilite prin procesul verbal 
din 27.05.2002 instan�a de judecat� s-a pronun�at prin Sentin�a penal� nr. 
SP/25.09.2006, asupra laturii civile in sensul c� S.C. „A” S.R.L are  obligatii fiscale fat� 
de bugetul statului pentru perioada mai 1999 – februarie 2002 în  sum� de „S0” lei 
aferente veniturilor în sum� de „V” lei  încasate �i neînregistrate in contabilitatea 
societ��ii, din care s-a recuperat suma de „Y ”lei, sentin�� r�mas� definitiv� prin Decizia 
penala  nr. DP/A/21.12.2006 a Tribunalului „  „ .  

Având in vedere cele de mai sus, precum si re�inerile instan�ei de judecat�, 
urmeaz� sa se resping� contestatia, formulata de S.C. „A” S.R.L, al c�rei obiect îl 
constituie suma de „S” lei reprezentând: diferen�� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  
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„S1”lei, majorari de întârziere aferente TVA in sum� de „S2” lei, penalit��i aferente TVA 
conform O.G. nr. 26/2001 in sum� de „S3” lei, diferen�� impozit pe profit si impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor in sum� de “S4” lei, major�ri de întârziere aferente 
acestora in sum� de „S5” le �i penalit��i conform O.G. nr. 26/2001 în sum� de  “S6” lei.  

Pentru considerentele aratate in con�inutul deciziei si in temeiul prevederilor art. 
186(1) coroborat cu art. 1201 din Codul civil, pct. 12.4 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005, art. 183(5) �i art. 184 alin. (4) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se: 

 
 DECIDE  
 

1) In ceea ce prive�te  obligatiile fiscale de plat� in suma de „S” lei diferen�� taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de  „S1” lei, majorari de întârziere aferente TVA  in sum� 
de  „S2” lei,  penalit��i  aferente TVA conform O.G. nr. 26/2001 in sum� de „S3” lei, 
diferen�� impozit pe profit si impozit pe veniturile microîntreprinderilor in sum� de “S4”  
lei,  major�ri de întârziere aferente acestora in sum� de  „S5” lei �i penalit��i conform 
O.G. nr. 26/2001 în sum� de “S6” lei Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului „  „ 
constat� existenta in cauz� a autorit��ii de lucru judecat.  

2) Respinge contestatia inregistrat� la Direc�ia Controlului Fiscal sub nr. 
…C1/04.06.2002 �i la D.G.F.P. „  „ nr. C/11.06.2002, ca r�mas� f�r� obiect.  

3) Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul „  „ in termen de 6 luni de la data 
comunic�rii.  
 
    DIRECTOR EXECUTIV, 
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