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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. 27/ 28.02.2005
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…………/…….02.2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….02.2005, asupra cererii de contesta�ie
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., societate cu sediul în Nicolae
B�lcescu, str……………, jud.Constan�a, cod fiscal R ………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
�i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de …….01.2005,
întocmite de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a �i
transmise contestatoarei prin adresa nr…………/…………/…….01.2005.
Verificarea s-a efectuat la solicitarea  Oficiului Na�ional de
Prevenire �i Combatere a Sp�l�rii Banilor conform adresei
nr………………/…….10.2003, emis� de D.G.F.P. Constan�a, Compartimentul
de Rela�ii Publice.

Contesta�ia a fost formulat� în numele petentei de c�tre
avocat Ionescu Ioana conform imputernicirii avoca�iale
nr………/03.02.2005, anexat� în original la dosarul cauzei,
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, raportul de inspec�ie fiscal� a fost întocmit la data
de …….01.2005 �i a fost comunicat petentei odat� cu decizia de
impunere prin adresa nr…………/……………/…….01.2005, iar contesta�ia
formulat� a fost depus� �i înregistrat� la organul de control sub
nr…………… din data de …….02.2005.

I.Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/…….02.2005 �i la DGFP
Constan�a sub nr……………/…….02.2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. contest�
Decizia de impunere �i Raportul de inspec�ie fiscal� din data de
…….01.2005,transmise societ��ii cu adresa nr…………/…………/…….01.2005.

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. motiveaz�:

1. Cu privire la neînregistrarea major�rilor �i penalit��ilor
de întârziere în anul 2003, ce a condus la denaturarea
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rezultatelor financiare, fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.37 din Legea nr.82/1991, republicat�.

Major�rile �i penalit��ile de întârziere datorate bugetului
de stat au fost înregistrate în contabilitate în contul “8038”
alte valori în afara bilan�ului, în vederea solicit�rii �i
ob�inerii înlesnirii la plat� a acestora. Ulterior D.G.F.P.
Constan�a a aprobat cererea de înlesnire la plat� conform
Conventiei nr…………/………………/…….12.2002, stabilindu-se termenele de
plat�. Petenta precizeaz� c� nu a respectat termenele de plat�
stabilite prin conven�ie, situa�ie în care a pierdut aprobarea
acordat�.

În baza art.25 din Ordonan�a Guvernului nr.94/2004,
societatea a beneficiat de men�inerea înlesnirilor la plat� pentru
sumele neachitate la data de 30.11.2004, (respectiv dobânzi �i
penalit��i în sum� de …………………… lei), fapt confirmat de organul
fiscal prin adresa nr……………/…….12.2004.

În aceast� situa�ie, petenta apreciaz� c� nu a înc�lcat
dispozi�iile art.37 din Legea contabilit��ii.

2. Achitarea de dividende din profituri fictive, fapt� ce
intr� sub inciden�a prevederilor art.272 alin.5 din Legea
nr.31/1990, republicat�.

Cu privire la aceast� constatare, petenta recunoa�te c� în
anul 2004 au fost pl�tite dividende, situa�ie care îns� s-a
datorat acelora�i împrejur�ri care au determinat înregistrarea
eronat� a debitelor datorate bugetului de stat - sume ce au fost
ulterior scutite la plat�.

Petenta invoc� în sus�inerea contesta�iei c� a dat dovad� de
bun� credin�� prin faptul c� ini�ial a achitat impozitul pe
dividende datorat �i c� ulterior sumele ridicate cu titlu de
dividend au fost restituite integral.

3. Diminuarea impozitului pe profit prin înregistrarea de
cheltuieli nereale fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, republicat�.

Petenta apreciaz� c� fapta re�inut� de organul de control nu
poate fi încadrat� ca infrac�iune din urm�toarele considerente:

-se recunoa�te c� tva aferent� avansurilor încasate a fost
achitat� în luna urm�toare, situa�ie care îns� nu a afectat
impozitul pe profit;

-necolectându-se tva la data încas�rii avansului nu a
influen�at cuantumul impozitului pe profit, iar pentru neplata în
termen a obliga�iei fiscale, au fost calculate accesorii în
cuantum de ………………… lei (achitate în timpul controlului), fapt ce
nu justific� încadrarea faptei ca infrac�iune.

Pentru motivele invocate, în condi�iile în care faptele
re�inute de organul de control nu au fost s�vâr�ite cu inten�ie �i
nu au determinat prejudicierea bugetului de stat contestatoarea
solicit� admiterea contesta�iei.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de …….01.2005
întocmit de reprezentan�ii SAF - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a s-a procedat la solu�ionarea adresei D.G.F.P. Constan�a
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nr……………/…….10.2003, adres� prin care O.N.P.C.S.B Bucure�ti a
solicitat efectuarea unui control de fond la S.C. CONSTANTA S.R.L.

Cu privire la capetele de cerere ale contesta�iei, în raportul
de inspec�ie fiscal�, organele de control au constatat
urm�toarele:

Agentul economic nu a colectat tva aferent� avansurilor
încasate de la clien�i �i a înregistrat cheltuieli nedeductibile
din punct de vedere fiscal denaturând profitul impozabil.

Baza legal� invocat� pentru m�surile aplicate o reprezint�:
-art.68 alin. 5 din H.G. 598/2002;
-art.7-9 din Legea nr.414/2002;
-art.19, art.21 �i art.155 alin.7, din Legea nr.571/2003.
Conform deciziei de impunere privind obliga�iile de plat�

suplimentare nr……………/…….01.2005, au fost stabilite urm�toarele
debite:

-major�ri �i dobânzi tva        ………………… lei
-penalit��i tva                 ………………… lei
-impozit pe profit suplimentar  ………………… lei
-dobânzi aferente               ………………… lei
-penalit��i aferente            ………………… lei.

Raportul de inspec�ie fiscal� din …….01.2005 a fost înaintat
Parchetului de pe lâng� Tribunalul Constan�a prin adresa
nr…………/…………/…….01.2005, întrucât organul de control a încadrat
unele deficien�e constatate ca infrac�iuni, dup� cum urmeaz�:

-neînregistrarea major�rilor �i penalit��ilor de întârziere
în eviden�a contabil� în anul 2003 ceea ce a condus la denaturarea
rezultatelor financiare, fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.37 din Legea nr.82/1991, republicat�;

-achitarea de dividende din profituri fictive, fapt� ce intr�
sub inciden�a prevederilor art.272 alin.5 din Legea nr.31/1990,
republicat�;

-diminuarea impozitului pe profit prin înregistrarea de
cheltuieli nereale, fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, republicat�.

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.

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� din …….01.2005 s-a
constatat c� S.C. CONSTANTA S.R.L. a s�vâr�it fapte încadrate ca
infrac�iuni dup� cum urmeaz�:

-neînregistrarea major�rilor �i penalit��ilor de întârziere
în eviden�a contabil� în anul 2003 a condus la denaturarea
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rezultatelor financiare, fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.37 din Legea nr.82/1991, republicat�.

-achitarea de dividende din profituri fictive, fapt� ce intr�
sub inciden�a prevederilor art.272 alin.5 din Legea nr.31/1990,
republicat�;

-diminuarea impozitului pe profit prin înregistrarea de
cheltuieli nereale, fapt� ce intr� sub inciden�a prevederilor
art.11 lit.c din Legea nr.87/1994, republicat�.

Având în vedere cele prezentate, cu privire la aspectele cu
influen�� asupra legalit��ii activit��ii desf��urate de SC
CONSTANTA SRL, 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 solu�ion�rii contesta�iei în
condi�iile textului de lege ar�tat pân� la definitivarea
cercet�rilor penale, tocmai în vederea unei bune administr�ri a
cauzei �i evit�rii pronun��rii unei solu�ii contradictorii.

Împrejurarea c�, raportul de inspec�ie fiscal� 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. Nicolae B�lcescu împotriva constat�rilor
stabilite de c�tre organe de control din cadrul SAF - Activitatea
de Contrul Fiscal Constan�a, prin Raportul de inspec�ie fiscal�
din data de …….01.2005, pân� la pronun�area unei solu�ii
definitive pe latura penal�.
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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

                                               SEF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II,

                                              CRÂNGU� EMILIA

D.G./4EX
28.02.2005


