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DECIZIA NR.89 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006 
 
 
 
   
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de c�tre Garda financiar� sec�ia Hunedoara asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL, privind suma de … lei, reprezentând : 
- … lei - impozit pe profit suplimentar 2002; 
- … lei - major�ri de întârziere �i dobânzi aferente; 
- … lei - penalit��i de întârziere aferente,        
stabilit� prin procesul verbal nr…/...2003 de c�tre comisarii G�rzii 
Financiare Hunedoara, comunicat la data de ...2003. 
         Contesta�ia formulat�  a fost depus� �i înregistrat� la Garda 
Financiar� Hunedoara sub nr…/...2003. 
         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.4 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.13/06.02.2001 privind 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de 
control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor 
Publice. 
         Prin Decizia nr… din …2003 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis suspendarea  
solu�ion�rii cauzei SC X SRL C�lan, urmând ca Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara s� se investeasc� cu 
solu�ionarea pe latura civil� a cauzei în func�ie de rezolvarea laturii 
penale.       
           Prin Rezolu�ia Dosar nr…/P/2003 din data de … 2004 Parchetul 
de pe lâng� Judec�toria Hunedoara, comunic� faptul c� s-a dispus 
scoaterea de sub urm�rire penal� a învinuitului X pentru infrac�iunea 
prev�zut� de art.266 pct.2 din Legea nr.31/1990 Republicat�, privind 
societ��ile comerciale �i neînceperea urm�ririi penale pentru infrac�iunea 
prev�zut� de art.13 din Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii 
fiscale.  
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL C�lan, sus�ine urm�toarele:  
       Fundamentarea crean�ei bugetare ca obliga�ie, s-a f�cut cu 
înc�lcarea prevederilor OG nr.70/1997 privind controlul fiscal �i 
Instruc�iunile aprobate prin HG nr.886/1999, în sensul c�, dispozi�iile 
legale invocate ca înc�lcate în actul de control nu au corespondent �i 
materialitate în opera�iile comerciale, financiare �i fiscale ale societ��ii 
comerciale. 
          La fundamentarea crean�ei fiscale, comisarii G�rzii Financiare 
Hunedoara nu au luat în considerare prevederile pct.27.2 din 
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Instruc�iunile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit, ce 
reglementeaz� condi�iile pentru determinarea pre�ului de pia��, respectiv 
" în termeni generali valoarea de pia�� este determinat� prin raportarea 
la tranzac�ii comparabile necontrolateO tranzac�ie este necontrolat� dac� 
se desf��oar� între întreprinderi independente. O tranzac�ie necontrolat� 
este comparabil� cu o tranzac�ie controlat� dac�: 
    a) nici una dintre diferen�ele dintre tranzac�iile care sunt comparate 
sau dintre întreprinderi care desf��oar� aceste tranzac�ii nu poate afecta 
semnificativ condi�iile care sunt comparate (de exemplu pre�ul sau marja 
de profit); sau dac� 
    b) pot fi f�cute ajust�ri suficient de precise pentru eliminarea efectelor 
oric�rei diferen�e men�ionate la lit. a).” 
         Comisarii G�rzii Financiare Hunedoara au utilizat pre�ul de 
revânzare pentru determinarea valorii estimat� a tranzac�iei dintre SC X 
SRL �i X. 
         Organele de control nu au luat în considerare faptul c�, metoda 
pre�ului de revânzare va fi utilizat� acolo unde cel care revinde nu 
majoreaz� substan�ial valoarea produsului, a�a cum se stipuleaz� în HG 
nr.859/2002. 
         De asemenea, în utilizarea pre�ului de revânzare nu au luat în 
considerare împrejur�rile previzibile în momentul în care a fost încheiat 
contractul, nu au �inut cont de gradul de precizie cu care se pot face 
ajust�ri în vederea ob�inerii comparabilit��ii, riscurile asumate prin 
contractul de vânzare c�tre SC Y SRL �i condi�iile speciale de 
concuren�� în pia�a în care se situeaz� activul vândut. 
   
      II. Prin procesul verbal nr…/...2003, comisarii G�rzii Financiare 
Hunedoara, au consemnat urm�toarele:  
          Cu NC nr… din 31.07.2002, agentul economic a înregistrat în 
eviden�a contabil� la grupa “Mijloace fixe” imobilul Sta�ie distribu�ie 
carburan�i, realizat în regie proprie la valoarea de 266.973 lei, pe care l-a 
vândut în aceea�i perioad�, respectiv 01.07.2002 domnului X care este 
�i asociat unic �i administratorul SC X SRL la aceea�i valoare plus TVA 
aferent� în sum� de 50.725 lei, valoarea total facturat� fiind de 317.697 
lei. 
           Ulterior, la data de 18.07.2002, domnul X a vândut c�tre SC Y 
SRL Bucure�ti, imobilul reprezentând “Benzin�rie �i instala�ii auiliare �i 
accesorii” la pre�ul de 592.380 lei. 
           In conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.414/2002 
privind impozitul pe profit �i a punctelor 27.5 �i 27.6 din HG nr.859/2002 
privind aprobarea Instruc�iunilor cu privire la metodologia de calcul a 
impozitului pe profit, s-a considerat drept valoare de pia�� acestei 
tranzac�ii suma de 592.380 lei, reprezentând valoarea de revânzare 



 3 

c�tre SC Y SRL Bucure�ti, din aceast� tranzac�ie stabilindu-se venituri 
suplimentare pentru SC X SRL Calan în sum� de 325.407 lei (592.380 
lei - 266.973 lei), respectiv un profit neeviden�iat în contabilitate de 
325.407 lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit în sum� de 
81.352 lei, cu major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile de 
întârziere aferente.  
 
     III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se desprind 
urm�toarele aspecte: 
 
         Direc�ia  general�  a  finan�elor  publice  a  jude�ului  Hunedoara nu 
s-a putut pronun�a pe fondul cauzei SC X SRL C�lan, în condi�iile în 
care procesul verbal de control nr…/...2003  prin care au fost stabilite 
obliga�iile fiscale ale agentului economic, se afla în stadiul  de  urm�rire 
�i  cercetare  la Inspectoratul de Poli�ie al jude�ului Hunedoara,  nefiind 
stabilit caracterul infrac�ional al faptei care avea influen�� direct� �i 
esen�ial� asupra solu�iei ce urma s� fie dat� în procedura administrativ�, 
respectiv asupra pl��ii obliga�iilor fiscale . 
         Prioritatea de solu�ionare în spe��, au avut-o organele penale care 
trebuiau s� se pronun�e asupra caracterului infrac�ional al faptelor ce 
atr�gea plata la bugetul statului a obliga�iilor datorate �i constatate în 
virtutea faptei infrac�ionale , potrivit principiului de drept "penalul �ine în 
loc civilul", consacrat  prin art.19 alin.2 din Codul de procedur� penal� . 
           
        La data de …2000, administratorul societ��ii comerciale X SRL 
C�lan împreun� cu so�ia sa au achizi�ionat un teren, pe care ulterior 
societatea comercial� a construit o sta�ie peco. 
        La data de 01.07.2002 SC X SRL C�lan vinde administratorului X  
ca persoan� fizic� sta�ia peco la pre�ul de 266.973 lei (f�r� TVA). 
        Ulterior, la data de 18.07.2002, domnul X a vândut c�tre SC Y SRL 
Bucure�ti sta�ia peco la pre�ul de 592.380 lei. 
        Din aceast� tranzac�ie, organele de control au stabilit pentru SC X 
SRL C�lan un profit neeviden�iat în contabilitate de 325.407 lei, pentru 
care s-a calculat un impozit pe profit în sum� de 81.352 lei, cu major�rile 
de întârziere, dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente.  
 
         In dosarul nr…/P/2003, Parchetul de lâng� Judec�toria Hunedoara 
prin REZOLU�IA din data de … 2004, de confirmare a scoaterii de sub 
urm�rire penal� a învinuitului X pentru infrac�iunea prev�zut� de art.266 
pct.2 din Legea nr.31/1990 Republicat�, privind societ��ile comerciale �i 
a neînceperii urm�ririi penale pentru infrac�iunea prev�zut� de art.13 din 
Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, a constatat faptul 
c�, din actele premerg�toare efectuate în cauz� a rezultat c� nu sunt 
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întrunite elementele constitutive ale infrac�iunii de evaziune fiscal� 
“întrucât sta�ia peco a fost ini�ial vândut� de societate invinuitului 
care apoi a revândut-o, astfel c�, banii ob�inu�i nu mai apa�ineau SC 
X SRL C�lan ci invinuitului. Mai mult, invinuitul a achizi�ionat sta�ia 
peco de la propria societate la un pre� cu circa 50.000 lei mai mare 
decât valoarea de inventar a activului SC X SRL C�lan”. 
          In aceste condi�ii, Parchetul de pe lâng� Judec�toria Hunedoara a 
stabilit c� “f�r� a se putea dovedi c� prima tranzac�ie este fictiv� 
este evident c� pre�ul ob�inut de invinuit îi apar�ine lui �i nu 
societ��ii sale, astfel c� nu se pune problema neînregistr�rii unor 
venituri �i implicit a sustragerii de la plata impozitului pe aceste 
venituri”. 
 
          Fa�� de cele ar�tate �i având în vedere solu�ia pronun�at� pe 
latura penal�, potrivit c�reia nu se pune problema neînregistr�rii în 
eviden�a contabil� a venitului în sum� de 325.407 lei, nu se justific� 
stabilirea de c�tre organele de control a impozitului pe profit în sum� de 
81.352 lei, cu major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile de 
întârziere aferente.  
 
 
            Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 
 
 
                                                   DECIDE: 
 
 
         Admiterea contesta�iei formulat� SC X SRL C�lan pentru suma … 
lei, reprezentând: 
- … lei - impozit pe profit suplimentar 2002; 
- … lei - major�ri de întârziere �i dobânzi aferente; 
- … lei - penalit��i de întârziere aferente.        
 
                    
 
 
                                          DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 


