
DECIZIA nr.83 - 27.06.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

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

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de c�tre
S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr…………/2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a sub nr…………/2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C.CONSTANTA S.R.L., persoan� juridic� cu sediul în
Constan�a, str…………, nr……, înmatriculat� la Registrul Comer�ului
sub nr. J……………, CUI …………… cu atribut fiscal R.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile stabilite prin
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de …………2005,
document în baza c�ruia s-a întocmit Decizia de impunere
nr…………/2005 privind obliga�iile fiscale suplimentar stabilite.

Suma contestat� are valoarea total� de …………… lei, compus�
din:

-…………… lei – baza la care s-a determinat suplimentar tax� pe
valoarea ad�ugat�;

-…………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-…………… lei - dobânzi întârziere TVA;
-…………… lei - penalit��i întârziere TVA.
Referitor la termenul de depunere al contesta�iei, potrivit

documentelor existente la dosarul cauzei, rezult� faptul c�
Raportul de inspec�ie fiscal� din …………2005, împreun� cu Decizia
de impunere nr…………/2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal�, au fost transmise prin po�t� la
data de …………2005 (conform copie plic anexat la dosar).

Contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere
nr…………/2005 a fost transmis� prin po�t� la data de ………2005,
conform plic cu �tampila po�tal� din aceast� dat� existent la
dosarul cauzei, respectându-se astfel termenul legal prev�zut la
art.176(1) din din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin
O.G.nr.92 - 24.12.2003 republicat�.

Contesta�ia este semnat� �i poart� �tampila petentei,
respectându-se astfel dispozi�iile art.175(1), lit.e) din acela�i
act normativ.

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile de
procedur� prev�zute la art.175 �i 178(1), lit.a) din Codul de
procedur� fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92 -
24.12.2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din
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cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are
competen�a s� analizeze pe fond cauza, s� solu�ioneze �i s�
pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin adresa transmis� prin po�t� la data de …………2005,
înregistrat� la S.A.F. - Activitatea de control fiscal sub
nr…………/2005, S.C.CONSTANTA S.R.L., unitate cu sediul în
Constan�a, str…………, nr……, înregistrat� la Registrul Comer�ului
sub nr.J…………… �i având CUI R …………, a formulat contesta�ie
împotriva Deciziei de impunere nr…………/2005 privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, document
emis în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� încheiat în data de
…………2005.

Actele atacate au fost încheiate urmare r�spunsurilor
solicitate de organul fiscal la încheierea procesului-verbal din
data de …………2004, care a avut ca obiect solu�ionarea cererii de
rambursare TVA pentru luna ianuarie 2004.

Prin adresa nr…………/2004 �i nr…………/2004 emise de D.G.F.P.
Gala�i �i înregistrate la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a sub nr…………/2004, respectiv …………/2004, D.G.F.P.Gala�i
precizeaz� c� S.C.CONSTANTA 1 S.R.L., firm� cu care petenta a
avut rela�ii comerciale �i pentru care s-a solicitat efectuarea
verific�rii încruci�ate, nu a fost identificat� la sediul social
declarat, motiv pentru care a fost solicitat în acest sens,
sprijinul Inspectoratului de Poli�ie Gala�i.

Cât prive�te stocul de de�euri de fier vechi de la punctul
de lucru Giurgiu în sum� de …………… lei (cu TVA aferent în sum� de
………… lei), prin adresa nr……………/2004 înregistrat� la S.A.F. –
A.C.F. Constan�a sub nr…………/2004, D.C.F. Giurgiu comunic� faptul
c� nu exist� stoc de de�euri fier vechi.

Potrivit Raportului de Inspec�ie Fiscal� din …………2005 în
baza c�ruia a fost emis� Decizia de Impunere nr…………/2005, se
precizeaz� faptul c� S.C.CONSTANTA S.R.L. datoreaz� tax� pe
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei. Având îns� în vedere
faptul c� unitatea verificat� figura cu TVA de recuperat în sum�
de …………… lei, organul fiscal stabile�te c� aceasta datoreaz�
bugetului de stat diferen�a de TVA în sum� de ………… lei (………… lei
– ………… lei).

Taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei, respins� la
rambursare, pentru care s-a acordat dreptul de preluare prin
actul de control din data de …………2004, este aferent� stocului de
marf� (de�euri de fier vechi) de la punctul de lucru din Giurgiu.

Solicitând anularea Deciziei de impunere nr…………/2005, prin
contesta�ia formulat�, S.C.CONSTANTA S.R.L. precizeaz�
urm�toarele:

-înainte de efectuarea verific�rii, societatea avea de
recuperat tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei;

-în timpul controlului a fost stabilit un debit suplimentar
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei;
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-urmare controlului efectuat, conform eviden�ei rezult� TVA
de plat� în sum� de …………… lei (…………… lei – …………… lei), la care se
adaug� dobânzi (………… lei) �i penalit��i de întâriere (………… lei);

-baza la care a fost determinat� tax� pe valoarea ad�ugat�
suplimentar, este eronat estimat� întrucât nu exist� în acest
sens o baz� de impunere legal�, precum �i pentru faptul c�
organul de control a stabilit situa�ia de fapt fiscal�,
instrumentând mijloace de prob� incomplete;

-potrivit adresei nr…………/2004 emis� de D.G.F.P.Giurgiu �i
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………/2004, se comunic�
faptul c� urmare verific�rilor efectuate, nu s-a constatat
existen�a stocului de marf� (de�euri de fier vechi), la punctul
de lucru din Giurgiu al societ��ii CONSTANTA S.R.L. Constan�a;

-acest fapt a determinat calcularea debitului suplimentar
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, dar este în concep�ia
petentei, un mijloc de prob� incomplet, întrucât inventarierea
respectivei gestiuni ar fi trebuit s� se fac� în conformitate cu
prevederile O.M.F. nr.2388/1995 sau ale O.M.F nr.1753 -
22.11.2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea
efectu�rii inventarierii elementelor de activ �i pasiv;

-având în vedere faptul c� nu cunoa�te data la care a fost
efectuat� inventarierea, petenta invoc� prevederile O.M.F.
nr.2388/1995 �i O.M.F.nr.1753 - 22.11.2004 �i sus�ine faptul c�
inventarierea este o opera�iune care are ca obiectiv stabilirea
situa�iei reale a unei gestiuni, care presupune parcurgerea unor
etape �i formalit��i bine stabilite, ori în spe�� inventarierea
s-a efectuat în absen�a administratorului, gestionarul legal al
patrimoniului societ��i;

-rezultatul inventarierii nu a fost transmis societ��ii,
motiv pentru care nu se cunoa�te dac� procedurile legale
referitoare la inventariere au fost sau nu respectate, cert fiind
faptul c� declara�ia scris� care trebuia luat� gestionarului
înainte de începerea inventarierii, nu a fost luat�;

-minusul în gestiune a fost stabilit de organul fiscal cu
înc�lcarea prevederilor art.35 �i art.36 din Normele privind
inventarierea, întrucât datele constatate faptic nu au fost
comparate cu cele înscrise în eviden�a tehnico-opertiv� �i cele
din contabilitatea societ��ii;

-dac� compara�ia ar fi fost efectuat�, s-ar fi constatat c�
în eviden�a contabil� a societ��ii nu figura nici un stoc
scriptic la acest� gestiune �i ca atare nu putea fi vorba de nici
o lips� de gestiune;

-inventarierea nu a fost finalizat� conform prevederilor
legale, neexistând procesul-verbal privind rezultatele
inventarierii, prev�zut la art.40, respectiv art.47 din Normele
de inventariere;

-organul de control a apreciat astfel o lips� în gestiune în
valoare de …………… lei, sum� care a fost preluat� în procesul
verbal întocmit la data de …………2003 �i c�reia îi corespunde taxa
pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei;
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-petenta men�ioneaz� în subsidiar faptul c� în luna
decembrie 2004, s-a constatat faptul c� sistemele de re�ele de la
punctul de lucru Giurgiu, au fost eronat înregistrate în
contabilitate în contul 371 – “M�rfuri”, dar cu ocazia
inventarierii la 31.12.2004 s-a efectuat corec�ia, prin
înregistrarea respectivelor active în contul 212 – “Construc�ii”.

 Contestatara sus�ine faptul c� baza de impunere stabilit�
de organul fiscal nu este real� �i nu este confirmat� de situa�ia
de fapt a societ��ii, nu exist� nici crean�a fiscal� a�a cum a
stabilit organul fiscal.

Finalul contesta�iei cuprinde concluzia petentei potrivit
c�reia în absen�a bazei de impunere prev�zute de art.23 din Codul
de procedur� fiscal� �i art.137 din Codul fiscal, trebuie anulat�
Decizia nr…………/2005 emis� de S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a.

Baza legal� prezentat� în contesta�ie, respectiv art.174 �i
176 din O.G.nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, precum �i O.M.F nr.2388/1995 �i O.M.F.nr.1753 –
22.11.2004 reprezint� temeiul pe care petenta precizeaz� c� î�i
sus�ine contesta�ia.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit la data de
…………2005, reprezentan�i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a au stabilit:

Verificarea finalizat� prin Raportul de Inspec�ie Fiscal�
din …………2005, a avut ca obiect r�spunsul primit de organul
fiscal, de la D.C.F. Giurgiu �i Gala�i.

Prin procesul-verbal încheiat la data de …………2004, ce a avut
ca obiect solu�ionarea cererii de rambursare TVA pe luna ianuarie
2004, s-a stabilit faptul c� taxa pe valoarea ad�ugat� care
îndepline�te condi�iile de rambursare este în sum� de ………… lei,
iar TVA în sum� de ………… lei a fost respins�, cu drept de
preluare.

Cu adresa nr…………/2004, D.G.F.P.Constan�a a solicitat D.C.F.
Gala�i efectuarea unei verific�ri încruci�ate la S.C.CONSTANTA 1
S.R.L. Gala�i �i S.C.CONSTANTA 2 S.R.L. Gala�i.

Potrivit actului de verificare întocmit la data de ………2004,
S.C.CONSTANTA S.R.L. se oblig� ca în cazul în care se constat�
neconcordan�e la verificarea prin încruci�are, s� achite TVA,
împreun� cu dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente.

Prin adresele nr…………/2004 �i nr…………/2004, înregistrate la
S.A.F.Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub nr…………/2004,
respectiv nr…………/2004, D.C.F. Gala�i comunic� faptul c�
S.C.CONSTANTA 1 S.R.L. nu a fost identificat la sediul social,
iar în acest sens a fost solicitat sprijinul Inspectoratului de
Poli�ie Gala�i. Cât prive�te firma CONSTANTA 2 S.R.L., D.C.F.
Gala�i precizeaz� c� aceasta nu are întocmit� eviden��, nu a
depus la A.F.P. Gala�i deconturi TVA, bilan�uri contabile �i nu a
efectuat pl��i reprezentând impozite �i taxe c�tre bugetul de
stat.
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Prin adresa nr…………/2004, înregistrat� la S.A.F. –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub nr…………/2004, D.C.F.
Giurgiu comunic� faptul c� urmare verific�rii efectuate, la
punctul de lucru Giurgiu a firmei S.C.CONSTANTA S.R.L., nu exist�
stoc de de�euri fier vechi.

În baza celor prezentate, organul fiscal a stabilit faptul
c� unitatea verificat� datoreaz� TVA aferent stocului de de�euri
fier vechi de la punctul de lucru Giurgiu, în valoarea de ……………
lei. Debitul datorat bugetului de stat a fost influien�at cu suma
de …………… lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� de recuperat,
astfel încât suma concret� de plat� are valoarea de ………… lei
(………… lei – ………… lei), la care se ad�ug� dobânzi (………… lei) �i
penalit��i de întârziere aferente (………… lei).

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor fiscale, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

Raportul de inspec�ie fiscal� din …………2005, a fost încheiat
de reprezentan�ii S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal, ca
urmare a faptului c� solicit�rile de a se efectua verific�ri prin
încruci�are de c�tre D.G.F.P. Gala�i �i D.C.F.Giurgiu, au primit
r�spunsuri.

�inând cont de preciz�rile men�ionate prin adresa nr………/2004
�i nr…………/2004 emise de D.C.F. Gala�i, dar �i de cele din adresa
nr…………/2004 emis� de D.C.F.Giurgiu, organul fiscal a stabilit
faptul c� suma de …………… lei reprezint� tax� pe valoarea ad�ugat�
nedeductibil�.

Recapitula�ia Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la
data de …………2005 cuprinde urm�toarele obliga�ii fiscale de plat�
la bugetul de stat de c�tre S.C.CONSTANTA S.R.L. :

-………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-………… lei – penalit��i întârziere TVA.
Sumele stabilite suplimentar, care se reg�sesc în Decizia de

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec�ia fiscal� nr…………/2005, au urm�toarea componen��:

-………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-………… lei – penalit��i întârziere TVA.
Decizia de impunere nr…………/2005, iar debitele suplimentar

stabilite, au fost contestate împreun� cu baza de calcul a taxei
pe valoarea ad�ugat�, respectiv …………… lei.

Întrucât organele fiscale nu au competen�a material� de a se
pronun�a cu privire la faptul c� cele constatate în timpul
controlului sunt sau nu fapte de natur� penal� prev�zute de Legea
nr.31/1990 republicat�, prin adresa nr…………/2005 existent� la
dosarul cauzei, S.A.F - Activitatea de Control Fiscal Constan�a a
transmis Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la …………2005,
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a, pentru a cerceta
�i stabili dac� cump�r�torul S.C.CONSTANTA S.R.L. a fost de bun�
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credin�� sau este implicat în acte �i fapte de comer� cu marf�
(de�euri fier vechi) a c�ror provenien�� nu poate fi probat�, s�
se pronun�e în acest sens �i s� se comunice solu�ia pronun�at� în
cauz�.

Împreun� cu Raportul de inspectie fiscal� din …………2005,
organul fiscal a transmis Parchetului de pe lâng� Judec�toria
Constan�a, adresele prin care s-au primit r�spunsurile de la
D.C.F.Gala�i �i D.C.F.Giurgiu cu privire la realitatea
aprovizion�rilor cu marf� (de�euri de fier vechi) efectuate de
S.C.CONSTANTA S.R.L. de la S.C.CONSTANTA 2 Gala�i, S.C.CONSTANTA
1 S.R.L. Gala�i �i a stocului faptic de de�euri de fier vechi de
la punctul de lucru din Giurgiu.

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, în condi�iile în care cauza a fost transmis�
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a, pentru a se
cerceta �i stabili dac� sunt sau nu întrunite elementele
constitutive ale unei infrac�iuni prev�zute de legea penal�.    

În drept, 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 spe��, având în vedere cele prezentate, pentru o mai bun�
administrare a cauzei �i pentru evitarea pronun��rii unei solu�ii
contradictorii, în cauz� se impune suspendarea analizei pe fond
în condi�iile prevederilor legale invocate, pân� la definitivarea
cercet�rilor de c�tre organele de cercetare �i urm�rire penal�.

Împrejurarea c� actele de control contestate fac obiectul
unei cercet�ri penale sub aspectul s�vâr�irii unor infrac�iuni
economice, constituie suficient temei pentru suspendarea legal�.

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, 183(1) a) �i 185(4)
din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92 -
24.12.2003 republicat�,  se

DECIDE:

1.Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.R.L. din Constan�a împotriva constat�rilor stabilite
de c�tre organele de control din cadrul S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a prin Raportul de inspec�ie fiscal� din



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

Tel./Fax: 0241/70 80 83

7

…………2005 �i Decizia de impunere nr…………/2005 privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, pentru suma
total� de ……………… lei, din care:

-…………… lei – baza de calcul pentru stabilirea debitului
suplimentar reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�;

-…………… lei – taxa pe valoarea ad�ugat�;
-…………… lei - dobânzi întârziere TVA;
-…………… lei - penalit��i întârziere TVA.
Procedura administrativ� va fi suspendat� pân� la

pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal� �i 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 care a
întocmit actele atacate, 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
potrivit art.179(2) din O.G. nr.92 – 24.12.2003 republicat�
privind Codul de procredur� fiscal�, în conformitate cu
prevederile art.187 (2) din acela�i act normativ �i ale art.11
(1) din Legea nr.554 – 02.12.204 a contenciosului aministrativ,
prezenta decizie poate fi atacat� 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

D.D. / 4 ex.
22.06.2005


