
                                          DECIZIA  nr.42/2009                                                   
   
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� cu privire la faptul c� motivul de încetare a suspend�rii solu�ion�rii
pe calea administrativ� de atac a contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L.,
înregistrat� la DGFP Tulcea sub nr.../2008, a r�mas definitiv �i irevocabil. În
consecin�� se reia procedura administrativ� în conformitate cu prevederile
art.214 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:
              “Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a
determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului stabilit de organul
de solu�ionare competent potrivit alin.(2), indiferent dac� motivul care a
determinat suspendarea a încetat sau nu.” 
                 Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual, confirmat�
cu �tampila societ��ii �i a fost depus� în termenul legal, conform prevederilor
art.206 �i 207 pct. (1) din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur�
fiscal�.
           Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr.../ 2008
privind obliga�iile  suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru
suma total� de ... lei RON reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� aferent�
perioadei februarie 2006-septembrie 2007 în cuantum de ... lei, major�ri aferente
TVA în cuantum de ... lei aferente perioadei februarie 2006-septembrie 2007,
impozit profit în cuantum de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007, major�ri
aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV
2007, accize în cuantum total de ... lei, major�ri accize în cuantum de ... lei.
Decizia de impunere nr.../2008 a fost emis� în baza Raportului de inspec�ie
fiscal� nr.../2008 �i a procesului verbal nr.../2007 încheiat de reprezentan�ii
G�rzii Financiare Sec�ia Tulcea. 
         Prin adresa nr.../2008 DGFP Tulcea a solicitat Direc�iei Generale de
Solu�ionare a Contesta�iilor punctul de vedere privind spe�a în cauz�. Aceasta a
transmis adresa .../2008 Direc�iei Generale de Legisla�ie �i Proceduri fiscale din
cadrul ANAF, care s-a pronun�at prin adresa nr.../2008 în sensul posibilit��ii
organului competent în solu�ionarea contesta�iei de a suspenda procedura de
solu�ionare a contesta�iei, în cazul în care organul care a efectuat controlul 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�. 
             Prin Decizia  nr.../2008 DGFP Tulcea a dispus suspendarea solu�ion�rii
contesta�iei formulat� de S.C. X S.RL  pentru suma total� de ... lei RON
reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei, major�ri aferente TVA ... lei,
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impozit profit ... lei, major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei,
accize ... lei, major�ri accize ...lei, pân� la solu�ionarea laturii penale.
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea a fost sesizat� de
ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� cu privire la faptul c� motivul de
încetare a suspend�rii solu�ion�rii pe calea administrativ� de atac a contesta�iei
formulat� de S.C. X S.R.L. a r�mas definitiv �i irevocabil. Adresa nr.../2009 este
înso�it� de copia xerox a Rezolu�iei Parchetului de pe lâng� Judec�toria Babadag
nr.../II/2/2009 prin care s-a respins plângerea formulat� de Garda
Financiar�-Sec�ia Tulcea, împotriva Rezolu�iei nr.../P/2007 din data de
--.--.2009 prin care, în temeiul art.249 din Codul de procedur� penal� raportat la
art.10 lit. d) �i art.11 pct.1 lit. b) din Codul de procedur� penal�, a fost adoptat�
o solu�ie de scoatere de sub urm�rire fa�� de numi�ii M �i C sub aspectul
s�vâr�irii infrac�iunilor prev�zute de art.296 lit. e) din Legea nr.571/2003, art.43
din Legea nr.82/1991, art.9 alin./1( lit. a) �i b) din Legea nr.241/2005. 
    
                    Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
              I. Petenta,S.C. X S.R.L., în sus�inerea contesta�iei motiveaz�
urm�toarele : 
                1. Organul de control fiscal a solicitat informa�ii de natur� tehnic� din
partea SC H SRL conform adresei nr.../2008.Prin adresa nr.../2008 SC H SRL
comunic� urm�toarele: “Dac� au avut loc incidente de natur� s� afecteze corecta
func�ionare a mijloacelor de m�surare se procedeaz� în felul urm�tor:
             - se solicit� o firm� autorizat� metrologic care de�ine dispozitivul etalon
pentru verificare �i care va fi asistat� de un reprezentant al BRML teritorial;
              - firma autorizat� nu poate s� execute m�sur�tori cu etalonul pân� nu
sunt verificate de c�tre metrologul delegat aplicarea corect� a sigiliilor;
                - la distribuitorul de carburan�i auto pentru GPL nu se poate interveni
pentru modificarea indexului, deoarece acesta este înregistrat electronic de
calculator.”
                 Printr-o interpretare pur subiectiv� �i f�r� suport legal, organul fiscal
concluzioneaz� în raportul de inspec�ie fiscal� par�ial�: “în spe�� necitirea
automat� a indexului afi�at la pomp� printr-un sistem informatic conectat la casa
de marcat corelat cu plusul de cas� constatat la momentul controlului efectuat de
comisarii g�rzii financiare, rezult� neeviden�ierea de c�tre contribuabil prin casa
de marcat, respectiv în raportul zilnic a tuturor livr�rilor de combustibil prin
pompa de GPL auto.” Raportat la aceste concluzii petenta men�ioneaz�:
               - din certificatul de conformitate nr.../F/...-08/... din --.--.2005, a
declara�iei de conformitate din --.--.2005 �i a certificatului de examinare Ex de
tip eliberate de SC H SRL, rezult� c� SC X SRL de�ine o instala�ie de alimentare
GPL tip SKID cu recipient de stocare capacitate de circa 5000 litri, serie
rezervor ----, pomp� centrifug� Travaini TBH, dispenser electronic model 6000
P, arm�turi �i accesorii... iar “calculatorul” men�ionat în adresa nr.../2008 este o
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component� electric� a distribuitorului model 6000 P, respectiv “calculator tip
HT dispozitiv complet de impulsuri”;
                - organul de inspec�ie fiscal� a truncheat �i extrapolat în mod nelegal
în�elesul adresei nr.../2008 emis� de  SC H SRL , rezumându-se la a crea un
silogism care nu are for�a probant� cerut� de decizia nr.3/2008;.           
                - organul de inspec�ie fiscal� apreciaz� ca obligatorie conectarea
instala�iei de alimentare GPL la casa de marcat f�r� s� men�ioneze în ce act
normativ este stabilit� aceast� obliga�ie;
                 - organul de inspec�ie fiscal� în mod subiectiv nu a uzat de nici o
recomandare a SC H SRL stabilit� prin adresa nr.../2008, respectiv : “- se
solicit� o firm� autorizat� metrologic care de�ine dispozitivul etalon pentru
verificare �i care va fi asistat� de un reprezentant al BRML teritorial;
              - firma autorizat� nu poate s� execute m�sur�tori cu etalonul pân� nu
sunt verificate de c�tre metrologul delegat aplicarea corect� a sigiliilor. “
             2. Organele fiscale au apreciat, în continuare, ca justificat procesul verbal
nr.../2007 încheiat de reprezentan�ii G�rzii Financiare Sec�ia Tulcea în baza unui
"caiet 145 de file", de a c�rui existen�� administratorul a men�ionat în nota
explicativ� nr.../2007 c� nu are cuno�tin��, prin care s-a constatat c� este o
diferen�� de index al instala�iei privind carburantul livrat prin sta�ia de
distribu�ie carburant auto GPL din Baia, "prezumând f�r� nici un mijloc de
prob� stabilit de lege c� indexul a fost modificat de la ... la ...". 
             3. Petenta apreciaz� c� asupra modific�rilor indexului instala�iei privind
carburantul livrat prin sta�ia de distribu�ie carburant auto GPL, având în vedere
c� aceasta poart� sigiliu, se puteau pronun�a numai organele abilitate de a face
verific�ri metrologice, ca modalitate de control metrologic legal�, verificare
apreciat� �i de SC H SRL prin adresa nr.../2008, dar considerat� neconcludent�
de organele de inspec�ie fiscal�.
             4.Societatea petent� consider� c� acel caiet nu reprezint� o prob� atâta
timp cât nu exist� o corela�ie cu o prob� rezultat� dintr-o verificare metrologic�
a indexului instala�iei privind carburantul livrat prin sta�ia de distribu�ie
carburant auto GPL, care s� consfin�easc� dac� cele specificate în acel caiet sunt
adev�rate sau false. 
         5. Având în vedere c� dispozi�iile Codului de procedur� fiscal� se
completeaz� acolo unde nu dispune cu dispozi�iile Codului de procedur� civil�,
S.C. X S.R.L. consider� c� organele de inspec�ie fiscal�, înainte de a stabili baza
impozabil�, trebuiau s� analizeze procesul verbal nr.../2007 încheiat de
reprezentan�ii G�rzii Financiare Sec�ia Tulcea sub aspectul for�ei sale probante,
respectiv s� se subscrie recomand�rilor S.C. H S.R.L. prin adresa nr.../2008. 
                  În concluzie S.C. X S.R.L. solicit� admiterea contesta�iei �i anularea  
Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de
inspec�ia fiscal� nr.../2008, a raportului de inspec�ie fiscal� nr.../2008 �i a
procesului verbal de constatare nr.../2007, pentru suma total�  de ... lei RON
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reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� perioadei februarie
2006-septembrie 2007 în cuantum de ... lei, major�ri aferente TVA în cuantum
de ... lei aferente perioadei februarie 2006-septembrie 2007, impozit profit în
cuantum de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007, major�ri aferente
impozitului pe profit în sum� de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007,
accize în cuantum total de ... lei, major�ri accize în cuantum de ... lei.           
                    II  Prin Decizia DGFP Tulcea nr.../2008 s-a desfiin�at par�ial Decizia
de impunere nr.../2007 privind obliga�ii suplimentare de plat� stabilite de
inspec�ia fiscal� pentru suma total� de ... lei RON reprezentând : tax� pe
valoarea ad�ugat� aferent� perioadei februarie 2006-septembrie 2007 în
cuantum de ... lei, major�ri aferente TVA în cuantum de ... lei aferente perioadei
februarie 2006-septembrie 2007, impozit profit în cuantum de ... lei aferent trim.
I-IV 2006 �i I-IV 2007, major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei
aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007, accize în cuantum total de ... lei, major�ri
accize în cuantum de ... lei.

                Ca urmare a inspec�iei fiscale par�iale  la S.C. X S.RL. prin care s-au
verificat unele aspecte referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea
ad�ugat� �i accize semnalate în Decizia DGFP Tulcea nr.../2008, finalizat� prin
raportul de inspec�ie fiscal� nr.../2008, în baza c�ruia s-a emis decizia de
impunere nr.../2008, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit urm�toarele:
                 În urma unui control operativ �i inopinat efectuat comisarii G�rzii
Financiare sec�ia Tulcea la S.C. X S.R.L.  în data de --.--.2007, au constatat prin
Nota de constatare nr.../2007 existen�a în spa�iul de distribu�ie a carburan�ilor
auto GPL din localitatea ... a unui caiet cu 145 file cuprinzând indexurile
instala�iei de livrare din perioada 01.02.2006 - index ... �i 08.08.2007 - index ...
La data de --.--.2006, conform notelor din caiet, indexul a fost modificat de la ...
la .... În data de --.--.2007 Garda Financiar� sec�ia Tulcea a întocmit procesul
verbal nr... în care se constat�, fa�� de cele de mai sus, urm�toarele:
                - Din situa�ia centralizatoare  întocmit� de comisarii G�rzii Financiare
sec�ia Tulcea pe baza notelor din caiet, rezult� c� baza diferen�elor de index c�
în perioada --.--.2006---.--.2007 s-a livrat prin sta�ia de distribu�ie carburant auto
GPL a S.C. X S.R.L. cantitatea total� de ... litri carburant auto GPL.
                  - Din verificarea documentelor justificative �i de eviden�� contabil�
întocmite de societate (facturi fiscale, rapoarte fiscale zilnice, fi�e de magazie)
au stabilit c� pornind de la un stoc scriptic de ...litri GPL auto la --.--.2006 la
care se adaug� intr�ri în perioada --.--.2006---.--.2007 de ... litri GPL auto �i
sc�zând stocul scriptic de GPL auto de ... litri (constatat faptic la --.--.2007 prin
Nota de constatare ...) a rezultat c� societatea a înregistrat în eviden�a contabil�
livr�ri de ... litri de GPL auto prin sta�ia de distribu�ie a carburantului auto GPL. 
                   - Din compararea livr�rilor de GPL auto pe baza inxurilor înscrise
pe caiet, în cantitate de ... litri, cu livr�rile înregistrate în eviden�a contabil�, în
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cantitate de ... litri, au stabilit o cantitate de ... litri GPL auto livrat� de societate
prin sta�ia de distribu�ie a carburantului auto GPL ce nu a fost înregistrat� în
eviden�a contabil�, corespunz�toare unui venit neînregistrat în sum� de ... lei.
               -  Rezultatul constat�rii, împreun� cu procesul verbal au fost transmise
cu adresa nr.../2007 DGPF- AFP pentru contribuabili mijlocii.
               - Cu adresa nr.../2008 Garda Financiar� sec�ia Tulcea comunic�
D.G.F.P.Tulcea c� a fost sesizat Parchetul de pe lâng� Judec�toria Babadag în
leg�tur� cu constat�rile efectuate �i care ar putea întruni elementele constitutive
ale unei infrac�iuni în condi�iile prev�zute de legea penal� prin adresa nr.../2007.
             În urma inspec�iei fiscale par�iale efectuat� de AFP pentru contribuabili
mijlocii la S.C. X S.R.L. s-a întocmit decizia de impunere nr.../2008, având la
baz� raportul de inspec�ie fiscal� nr.../2008 �i procesul verbal nr.../2007 al
G�rzii Financiare sec�ia Tulcea, prin care s-au stabilit urm�toarele obliga�ii
fiscale suplimentare contestate de petent�, aferente cantit��ii de ... litri carburant
auto GPL neînregistrat în eviden�ele contabile : tax� pe valoarea ad�ugat�
aferent� perioadei februarie 2006-septembrie 2007 în cuantum de ... lei, major�ri
aferente TVA în cuantum de ... lei aferente perioadei februarie 2006-septembrie
2007, impozit profit în cuantum de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007,
major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei aferent trim. I-IV 2006
�i I-IV 2007, accize în cuantum total de ... lei, major�ri accize în cuantum de ...
lei. Major�rile de întârziere în sum� de ... lei sunt aferente altor diferen�e de
impozit pe profit necontestate de petent din Decizia de impunere nr.../2007
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.../2007.
              Împotriva deciziei de impunere nr.../2008 S.C. X S.R.L. a formulat
contesta�ia înregistrat� la DGFP Tulcea sub nr.../2008. 
             Prin Decizia  nr.../ 2008 DGFP Tulcea a dispus suspendarea solu�ion�rii
contesta�iei formulat� de S.C. X S.RL  pentru suma total� de ... lei RON
reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei, major�ri aferente TVA ... lei,
impozit profit ... lei, major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei,
accize ... lei, major�ri accize ... lei (corect ... conform deciziei de impunere),
pân� la solu�ionarea laturii penale.
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea a fost sesizat� de
ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� cu privire la faptul c� motivul de
încetare a suspend�rii solu�ion�rii pe calea administrativ� de atac a contesta�iei
formulat� de S.C. X S.R.L. a r�mas definitiv �i irevocabil.
           Cu adresa nr.../2009 DGFP Tulcea a solicitat G�rzii Financiare sec�ia
Tulcea s� formuleze un punct de vedere cu privire la solu�ionarea contesta�iei
SC X SRL, în raport de solu�ia organelor penale. Prin adresa nr.../2009,
înregistrat� la DGFP Tulcea sub nr.../2009, Garda Financiar� sec�ia Tulcea,
referitor la solu�ia pronun�at� de c�tre Parchetul de pe lâng� Judec�toria
Babadag,  precizeaz� c� forma �i con�inutul caietului de 145 file este identic cu
forma �i con�inutul formularului “fi�� de magazie” prev�zut de OMF

                                                                        05



nr.2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre
persoanele prev�zute la art.1 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�,
ceea ce certific� faptul c� acel caiet de 145 file este un document de eviden��
gestionar� �i întrucât   petenta nu a înregistrat în eviden�ele contabile cantitatea
de ... litri GPL,  datoreaz� impozitele �i taxele înscrise în procesul verbal
nr.../TL/2007.

               Fa�� de preciz�rile de mai sus  Garda Financiar� sec�ia Tulcea
consider� c� petenta nu a înregistrat în eviden�ele contabile cantitatea de ... litri
GPL �i deci datoreaz� impozitele �i taxele înscrise în procesul verbal
nr.../TL/2007.
            
         III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
societ��ii petentei cât �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 

                Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� a stabilit în
conformitate cu prevederile legale în sarcina S.C. X S.RL. suma total� de ...
lei RON reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� în cuantum de ... lei,
major�ri aferente TVA în cuantum de ... lei, impozit profit în cuantum de ...
lei, major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei, accize în
cuantum total de ... lei, major�ri accize în cuantum de ... lei.

                 În fapt, conform punctului II din prezenta decizie, în urma inspec�iei
fiscale par�iale efectuat� de AFP pentru contribuabili mijlocii la S.C. X S.R.L.
s-a întocmit decizia de impunere nr.../2008, având la baz� raportul de inspec�ie
fiscal� nr.../2008 �i procesul verbal nr.../2007 al G�rzii Financiare sec�ia Tulcea,
prin care s-au stabilit urm�toarele obliga�ii fiscale suplimentare contestate de
petent�: tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� perioadei februarie 2006-septembrie
2007 în cuantum de ... lei, major�ri aferente TVA în cuantum de ... lei aferente
perioadei februarie 2006-septembrie 2007, impozit profit în cuantum de ... lei
aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007, major�ri aferente impozitului pe profit în
sum� de ... lei aferent trim. I-IV 2006 �i I-IV 2007, accize în cuantum total de ...
lei, major�ri accize în cuantum de ... lei.  Din totalul de ... lei, major�rile de
întârziere în sum� de ... lei sunt aferente altor diferen�e de impozit pe profit
necontestate de petent din Decizia de impunere nr.../2007 emis� în baza
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.../2007.
             S.C. X S.R.L. contest� decizia de impunere nr.../2008 din motivele
ar�tate la punctul I din prezenta decizie.

                   În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legii nr.571/
2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:
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          “(...) Art. 19 - (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între
veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se
adaug� cheltuielile nedeductibile(...)
               Art.134 - (1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate
condi�iile legale necesare pentru exigibilittaea  taxei (...)
                 (3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are
obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art.157 alin.(1)
(...)
               Art.134.1. - (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau
la data prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol (...)
               Art.165 - Acciza este exigibil� în momentul eliber�rii pentru consum
sau când se constat� pierderi sau lipsuri de produse accizabile.”            
         Incidente sunt prevederile punctului 10.8 din Instruc�iunile pentru
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, aprobat prin Ordinul pre�edintelui ANAF nr.519/2005:
             “La solu�ionarea contesta�iilor, organele de solu�ionare se vor pronun�a
�i în raport de motivarea rezolu�iilor de scoatere de sub urm�rire penal�,
neîncepere sau încetare a urm�ririi penale, precum �i a expertizelor efectuate în
cauz�, în masura în care acestea se reg�sesc la dosarul contesta�iei.”
                Potrivit prevederilor art.22 alin.(1) din Codul de procedur� penal�:
                “Hot�rârea definitiv� a instan�ei penale are autoritate de lucru judecat,
în fa�a instan�ei civile, cu privire la existen�a faptei persoanei care a s�vâr�it-o �i
a vinov��iei acesteia.” 
                Conform Rezolu�iei Parchetului de pe lâng� Judec�toria Babadag
nr.../II/2/2009, pentru stabilirea împrejur�rilor �i condi�iilor s�vâr�irii faptelor ce
au f�cut obiectul sesiz�rii nr.../2007 f�cut� de Garda Financiar� Sec�ia Tulcea �i
pentru stabilirea prejudiciului, organul de cercetare penal� a dispus efectuarea
unei expertize contabile. Prin raportul de expertiz� contabil�, expertul P a
concluzionat c� în perioada --.--.2006 - --.--.2007, SC X SRL a livrat cu
documente legale cantitatea de ... litri GPL auto, cu o diferen�� de ... litri
nejustifica�i, respectiv ... kg. În aceea�i perioad�, a livrat cu documente legale
cantitatea de ... kg GPL casnic, pierderi tehnologice admisibile de ... kg. GPL
casnic �i livr�ri, f�r� a se înregistra în contabilitate cantitatea de ... kg, respectiv
... litri GPL casnic care însumat cu ... litri  GPL auto nejustifica�i �i ... litri lips�
la SKID-ul, rezult� ... litri livra�i �i înregistra�i în caietul de 145 file g�sit de
comisarii G�rzii Financiare. Totodat� s-a stabilit faptul c� pentru perioada
analizat� SC X SRL datoreaz� bugetului de stat suma de ... lei , reprezentând: ...
- accize, ... - TVA, ... - impozit pe profit.  
           Fa�� de obiec�iunile formulate de învinui�i la raportul de expertiz�
contabil� men�ionat, având în vedere �i cererea învinui�ilor ca un expert parte
s�se pronun�e în cauz�, organul de cercetare penal� a solicitat numitei A, expert
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parte propus de c�tre învinui�i, s� se pronun�e asupra obiectivelor expertizei
contabile ini�iale. Din raportul suplimentar la raportul de expertiz� judiciar�,
raport supliment întocmit de A, rezult� c� achizi�iile �i livr�rile de carburant
GPL auto �i casnic pentru perioada --.--.2006---.--.2007, au fost înregistrate în
contabilitatea de  SC X SRL, astfel încât aceast� societate nu datoreaz� nici o
sum� de bani bugetului de stat, iar din verific�rile efctuate nu a fost g�sit� vreo
factur� emis� de c�tre furnizorii de GPL auto �i casnic neînregistrat� în
contabilitatea SC X SRL. În ceea ce prive�te caietul de 145 file, expertul
contabil a opinat c� acest înscris nu este document oficial, iar conducerea
societ��ii nu a dispus întocmirea acestui caiet.
               Fa�� de cele dou� opinii contradictorii în cauz� s-a dispus efectuarea
unei noi expertize contabile. Astfel, prin raportul de expertiz� contabil�,
întocmit de expert R, se concluzioneaz� c� pentru perioada de referin��, nu se
constat� existen�a vreunor diferen�e între cantit��ile de carburant auto GPL �i
carburant casnic GPL achizi�ionate �i cele livrate, situa�ie fa�� de care SC X
SRL nu datoreaz� nici o sum� bugetului general consolidat al statului. Totodat�,
expertul contabil precizeaz� c� nu exist� vreun temei legal în baza c�ruia
“caietul de 145 file” ridicat de c�tre comisarii G�rzii Financiare s� poat� fi luat
în considerare, întrucât nu se încadreaz� nici în categoria documentelor cu regim
special, prev�zute de HG nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune, privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice
privind întocmirea �i utilizarea acestora, nici în cea a documentelor comune pe
economie prev�zute de OMFP nr.1850/2004, astfel c� nu poate fi considerat act
contabil/document justificativ de înregistrare în contabilitate.
                Fa�� de cele de mai sus, organul de cercetere penal� a apreciat c� nu
poate fi re�inut� vinov��ia învinui�ilor M �i C.
                Conform prevederilor art.63 din CPP :
              “Probele nu au valoare mai dinainte stabilit�. Aprecierea fiec�rei probe
se face de organul de urm�rire penal� sau de instan�a de judecat� în urma
examin�rii tuturor probelor administrate, în scopul afl�rii adev�rului.”             
              Având în vedere cele prezentate mai sus, constatarea Parchetului de pe
lâng� Judec�toria Babadag înscris� în Rezolu�ia nr.../II/2/2009 c� documentul  
“caiet de 145 file” g�sit �i ridicat de  comisarii G�rzii Financiare sec�ia Tulcea
nu constituie document contabil prev�zut de HG 831/1997 pentru aprobarea
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora sau de OMF 1850/2004
privind Registrele �i formularele financiar-contabile, adresa SC H SRL
nr.../2008, faptul c� în spe�� nu s-a solicitat o firm� autorizat� s� efectueze o
verificare metrologic�, nu s-a verificat aplicarea corect� a sigiliilor �i la dosarul
cazei nu exist� alte documente din care s� rezulte c� exist� diferen�e între
cantit��ile de carburant auto GPL �i carburant casnic GPL achizi�ionate �i cele
livrate, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� nu au stabilit în conformitate cu
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prevederile art. 19, art.134, art.134.1, art.165 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, suma de ... lei RON
reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei, major�ri aferente TVA ... lei,
impozit profit ... lei, major�ri aferente impozitului pe profit în sum� de ... lei,
accize ... lei, major�ri accize ... lei �i urmeaz� a se admite contesta�ia SC X SRL
cu privire la aceste capete de cerere.
            În ceea ce  prive�te accesoriile în sum� de ... lei aferente TVA, ... lei
aferente impozitului pe profit, ... aferente accizei, se re�ine c� acestea reprezint�
m�suri accesorii în raport cu debitele. Având în vedere principiul de drept
accesorium sequitur principale , urmeaz� a se admite contesta�ia cu privire la
aceste accesorii.
           Cu privire la major�rile de întârziere în sum� de ... lei se re�ine c� acestea
sunt aferente altor diferen�e de impozit pe profit necontestate de petent� din
Decizia de impunere nr.../2007 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal�
nr.../2007 �i urmeaz� ca pentru acest cap�t de cerere s� se resping� contesta�ia ca
neîntemeiat�.
           Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 216 din OG 92/ 24.12.2003
R, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� , se

                                                         DECIDE: 
                 
                Art.1 Admiterea par�ial� a contesta�iei formulat� de S.C. X S.RL  
pentru suma total� de ... lei RON reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei,
major�ri aferente TVA ... lei, impozit profit ... lei, major�ri aferente impozitului
pe profit în sum� de ... lei, accize ... lei, major�ri accize ... lei �i anularea
Deciziei de impunere nr.../2008 întocmit� de ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� cu privire la aceste capete de cerere.
            Art.2 Respingerea par�ial� ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de  
S.C. X S.R.L. privind suma de ... lei reprezentând major�ri aferente impozitului
pe profit.
       Art.3  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.

                                                                DIRECTOR  EXECUTIV
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