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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

CONSTAN�A
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83, E-mail:contesta�ii@finante-ct.ro

DECIZIA nr.20/11.02.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
D.G.F.P.Constan�a a fost sesizat de S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a prin adresa nr………/…….01.2005,
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….01.2005, asupra
cererii de contesta�ie formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate
cu sediul în Cernavod�, str………………, nr……, bl……, ap……,
jud.Constan�a, cod fiscal R ………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Procesului verbal din
data de …….12.2004, întocmit de S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a la solicitarea  Inspectoratului de poli�ie
Constan�a prin adresa nr…………… din …….11.2004.

Contesta�ia este semnat�, poart� �tampila persoanei juridice
contestatoare, respectându-se astfel dispozi�iile art.175(1)
lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal� �i a fost depus� în termenul
legal prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ.

Astfel, întocmit la data de …….12.2004, Procesul verbal
înregistrat la SAF - Activitatea de Control sub nr………/…….12.2004,
a fost atacat, iar contesta�ia formulat� în acest sens a fost
depus� �i înregistrat� la organul de control la data de
…….01.2005.

I.Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr…………/…….01.2005 �i la DGFP
Constan�a sub nr……………/…….01.2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. contest�
Procesul verbal întocmit de la data de …….12.2004.

În sus�inerea contesta�iei formulate împotriva actului emis
de reprezentan�i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. precizeaz� :

1.La dosarul contesta�iei prezint� documentul cu  nr…………… din
…….10.2002 din care rezult� c� societatea a efectuat plasare de
for�� de munc� pe rela�ia Israel, men�ionând c� în arhiva �i “în
baza de date” a societ��ii se reg�sesc documente doveditoare;

2.În temeiul legal prev�zut de Legea nr.156/2000, societatea
a ob�inut “acreditarea” de la MMPS - Bucure�ti conform Certificat
de acreditare nr………/2001. În opinia petentei, acest sector de
activitate nu intr� în atribu�iile organelor de control fiscale.

Cu privire la sediul social, consemn�rile din procesul-verbal
contestat, sunt nejustificate �i neconforme cu realitatea, în
sus�inerea afirma�iei, anexând la dosarul cauzei urm�toarele
documente:
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-Contract de loca�iune – autentificat cu nr………… la data de
…….03.2004;

-Declara�ie conform art.87/18.011994, înregistrat� la AFP CTA
sub nr…………/…….03.2004.

Constatarea organului de control din ultimul paragraf al
puntului 2 din actul contestat, nu are sus�inere, neexistând
documente doveditoare.

3.La punctul 3 din procesul verbal în  cauz�, organul de
control nu a prezentat nici un “document probatoriu care s� stea
la baza acestei consemn�ri”.

4.În eviden�a contabil� a lunii iunie 2000, exist� un
document “ANTECONTRACT” ce urma s� fie stornat ulterior întrucât
obiectul prev�zut nu a fost finalizat.

5.Constat�rile organelor de control de la pct.5, nu sunt
probate cu documente.

În concluzie contestatorul opineaz� c� procesul-verbal a fost
întocmit  v�dit voit de a pune societatea în culp�, drept pentru
care solicit� revizuirea acestuia.

II. Procesul verbal din data de …….12.2004, înregistrat SAF -
Activitatea de Control Fiscal sub nr……………/…….12.2004, a fost
întocmit ca urmare a Adresei nr…………… din data de …….11.2004,
transmis� de Inspectoratul de Poli�ie Constan�a.

În interesul solu�ion�rii dosarului penal privind pe numitul
IONESCU ION asociat unic al SC. CONSTANTA SRL Cernavod�, în baza
Rezolu�iei procurorului …………………… din cadrul Parchetului de pe
lâng� Judec�toria Medgidia privind disjungerea cauzei …………/P/2003
�i pentru efectuarea de cercet�ri fa�� de Vod� Alexandru sub
aspectul s�vâr�irii infrac�iunii de “evaziune fiscal�, fapt�
prev�zut� de art.13 din Legea 87/1994,  Inspectoratul de Poli�ie
Constan�a a solicitat organului competent, SAF - ACF Constan�a,
efectuarea unor constat�ri de specialitate privind activitatea
desf��urat� de SC. CONSTANTA SRL Cernavod�, în perioada 2000-2003.

Controlul a fost efectuat pe baza documentelor puse la
dispozi�ie de organele de poli�ie �i s-a desf��urat la sediul
Poli�iei ora� Cernavod�.

Prin Procesul verbal încheiat la data de …….12.2004, în urma
controlului efectuat pentru perioada anilor 2000-2003,
reprezentan�i ai S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a
au stabilit urm�toarele:

1. SC. CONSTANTA SRL are ca obiect principal de activitate
“selec�ia �i plasarea for�ei de munc�”, cod CAEN 7450. In perioada
verificat�, societatea a desf��urat activit��i care nu au condus
la realizarea de venituri impozabile.

Activitatea desf��urat� de SC. CONSTANTA SRL, a constat în
încasarea unor comisioane de mediere de la diverse persoane ce
solicitau un loc de munc� în str�in�tate �i efectuarea unor
cheltuieli care nu au condus la realizarea obiectului de
activitate. Societatea nu a selectat �i plasat în str�in�tate nici
un muncitor cu contract de munc�, deci nu a prestat nici un
serviciu c�tre persoanele care au pl�tit comisionul de mediere.

2. La punctul 2 din procesul verbal contestat, organele de
control au constatat c� societatea nu a îndeplinit prevederile
legale precizate de art.9 din Legea nr.156/2000 cu modific�rile �i
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complet�rile ulterioare privind protec�ia cet��enilor români care
lucreaz� în str�in�tate �i anume:

*Apartamentul cu adresa la care SC. CONSTANTA SRL î�i are
declarat sediul social a fost vândut în anul 2000 în baza
contractului de vânzare cump�rare nr…………/…….10.2000 de c�tre
proprietarii acestuia Ionescu Ion �i Ionescu Ioana. Conform
dosarului fiscal pe care SC. CONSTANTA SRL îl de�ine la
Adiministra�ia Finan�elor Publice Cernavod� s-a costatat c� nu
exist� nici un act din care s� rezulte c� societatea �i-a schimbat
sediul social �i nu are declarat nici un punct de lucru deschis.

Art.9, a) din Legea 156/2000, condi�ioneaz� desf��urarea
activit��ii agen�ilor de mediere a angaj�rii cet��enilor români în
str�in�tate, de de�inerea unui spa�iu �i de dot�ri necesare bunei
func�ion�ri.

*Conform adresei nr………/…….03.2004, Direc�ia Politici For�� de
Munc�  din Ministerul Muncii Solidarit��ii  Sociale �i Familiei
comunic� Poli�iei ora� Cernavod� c� SC. CONSTANTA SRL nu a avut
încheiate cu parteneri str�ini contracte certificate de acesta
(condi�ie prev�zut� de art.9,lit.d) din aceea�i lege).

*Prin adresa nr…………/…….03.2004, Inspectoratul Teritorial de
Munc� Constan�a comunic� Poli�iei ora� Cernavod�, urm�toarele:

-SC CONSTANTA SRL s-a înregistrat la ITM Constan�a prin
cererea înregistrat� sub nr…………/…….01.2003, întocmindu-se dovada
nr………/…….01.2003 pe care societatea nu a mai ridicat-o;

-Prin adresa nr…………/…….04.2003, SC. CONSTANTA SRL, comunic�
ITM Constan�a încetarea activit��ii de mediere.

Totu�i pe baza documentelor puse la dispozi�ie de organele de
poli�ie, s-a constatat c� administratorul societ��ii, IONESCU ION
a continuat s� încaseze comisioane de mediere pentru plasarea �i
selec�ia for�ei de munc� în str�in�tate.

3.Pentru perioada verificat�, organele de control au mai
constatat:

*Societatea nu a întocmit jurnale de vânz�ri �i cump�r�ri;
*În perioada iulie2002 - noiembrie 2002 societatea a depus la

AFP Cernavod� câte dou� deconturi de TVA diferite, din care
rezult� tax� pe valoare ad�ugat� de plat� diferit� �i care nu au
la baz� documente financiar-contabile justificative.

*Deoarece pe perioada anilor 2000-2003, SC. CONSTANTA SRL, nu
a efectuat nici o prestare de servicii efectiv� conform obiectului
de activitate,rezult� c� toate deconturile de TVA depuse la AFP
Cernavod� au fost întocmite pentru o activitate fictiv� �i
nereal�.

4.Din documentele puse la dispozi�ie de organele de poli�ie,
s-a constatat c� la data de …….06.2000, societatea a achizi�ionat
un imobil situat în ora�ul Cernavod�, strada ………………, bl……, sc……,
et……, ap……, în valoare total� de ……………… lei, pentru care nu de�ine
nici un contract de vânzare/cump�rare �i nici un alt document
justificativ.

De�i aceast� achizi�ie este nereal�, imobilul a fost
înregistrat în eviden�a contabil� a agentului economic pentru care
a fost calculat� amortizare pe toat� perioada, de la achizi�ionare
pân� la 31.12.2003.
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5.Înregistr�rile financiar-contabile efectuate de SC.
CONSTANTA SRL sunt nereale, neavând la baz� un document
justificativ conform Legii nr.82/1991, republicate:

*Agentul economic a utilizat facturiere �i chitan�iere pentru
încasarea avansurilor �i comisioanelor de mediere;

*Încas�rile �i pl��ile reflectate în registrul de cas� se
realizeaz� pa baza unor “dispozi�ii de încasare/plat�” întocmite
în mod unilateral.

*Registrul de cas� nu a fost întocmit pe toat� perioada
verificat�, rulajele nu au corespondent în balan�ele de verificare
întocmite lunar.

Fa�� de constat�rile de mai sus, organul de control stabile�te
c� în conformitate cu art.37 din Legea nr.82/1991 republicat�,
faptele prezentate, constituie infrac�iune de fals intelectual,
r�spunz�toare pentru abaterile constatete fiind SC. CONSTANTA SRL
reprezentat� prin d-l IONESCU ION în calitate de asociat unic.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, 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
analizarea pe fond a cauzei, în condi�iile în care aceasta
constituie obiectul unui dosar penal.

Prin Rezolu�ia procurorului …………………  din cadrul Parchetului
de pe lâng� Judec�toria Medgidia s-a dispus efectuarea de
cercet�ri fa�� de IONESCU ION sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunii
de “evaziune fiscal�”, fapt� prev�zut� �i pedepsit� de art.13 din
Legea 87/1994.

Actul atacat, respectiv Procesul verbal din data de
…….12.2004 întocmit de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a a fost emis la solicitarea organelor de cercetare din
cadrul Inspectoratului de Poli�ie Constan�a, în interesul
solu�ion�rii dosarului penal privind pe numitul IONESCU ION,
asociat unic al SC. CONSTANTA SRL.

Având în vedere cele prezentate, asupra aspectelor cu
influen�� asupra legalit��ii activit��ii desf��urate de SC
CONSTANTA SRL �i stabilite prin actul atacat, urmeaz� s� se
pronun�e organele de cercetare penal�.

Potrivit art.183 din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal�:

“(1)Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când:

a)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�”.

În cauz� se impune suspendarea în condi�iile textului ar�tat
pân� la definitivarea ceret�rilor penale, tocmai în vederea unei
bune administr�ri a cauzei �i evit�rii unei solu�ii
contradictorii.
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Împrejurarea c� procesul verbal face obiectul unei cercet�ri
penale sub aspectul s�vâr�irii unor infrac�iuni economice
constituie suficient temei pentru suspendarea legal� facultativ�.

Conform art.183(3) din Codul de procedur� fiscal�:
”Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului

care a determinat suspendarea […]”.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.178(1), coroborate cu cele ale art.179 �i 185(4) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�,
se

DECIDE:

1.Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.R.L. Cernavod� împotriva constat�rilor stabilite de
c�tre organe de control din cadrul SAF - Activitatea de Contrul
Fiscal Constan�a, prin Procesul verbal din data de …….12.2004,
pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�.

Procedura administrativ� va fi reluat� la încetarea motivului
care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor
re�inute prin prezenta decizie.

2.Transmiterea dosarului organului de control, urmând ca la
încetarea motivului care a determinat suspendarea s� fie transmis
organului competent conform legii, pentru solu�ionarea cauzei în
func�ie de solu�ia adoptat�.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/24.12.2003
republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

P.F./4EX
11.02.2005


