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DECIZIA nr.123 - 04.10.2005
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 D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a prin adresa nr…………/2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/2005, cu privire la contesta�ia formulat� de
S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate cu sediul în Constan�a, str……………,
nr…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin
Raportul de Inspec�ie Fiscal� întocmit la data de …………2005, în
baza c�ruia a fost întocmit� Decizia de Impunere nr…………/2005
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia
fiscal�.

Suma total� pentru care a fost demarat� calea administrativ�
de atac este în cuantum de ………… lei (RON), cu urm�toarea
componen�� :

-………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-………… lei – major�ri întârziere TVA;
-………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-………… lei – penalit��i întârziere TVA;
-………… lei – impozit pe venit microîntreprindere;
-………… lei – major�ri întârziere impozit pe venit;
-………… lei – dobânzi întârziere impozit pe venit;
-………… lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit.

 Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al
societ��ii, fiind îndeplinite prevederile art.175 lit.e) din
O.G.nr.92 – 23.12.2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal� �i a fost depus� în termenul prev�zut la art.176(1) din
acela�i act normativ.

Astfel, primite prin po�t� de c�tre societate la data de
…………2005 (confirmare de primire existent� la dosar), Raportul de
Inspec�ie Fiscal� din …………2005 �i Decizia de Impunere nr…………/2005
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite, au fost
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atacate prin adresa înregistrat� S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr…………/2005.

În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�,
prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G.nr.92 – 24.12.2003
republicat� privind Codul de procedur� fiscal�.

I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/2005, societatea CONSTANTA
S.R.L. din Constan�a, prin reprezentantul s�u legal a formulat
contesta�ie împotriva debitelor constând în impozit pe venitul
microîntreprinderilor �i tax� pe valoarea ad�ugat�,
individualizate prin Decizia de Impunere nr…………/2005 privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�.

Solicitând admiterea contesta�iei �i desfiin�area celor dou�
decizii de impunere înregistrate sub nr…………/2005, petenta invoc�
urm�toarele considerente în sus�inerea contesta�iei sale:

-organul fiscal a constatat c� un num�r de 62 de facturi
fiscale achizi�ionate de S.C. CONSTANTA S.R.L. în anii 2002 – 2003
lipsesc la inventariere, lucru recunoscut de petent� în sensul c�
acestea nu exist� faptic la sediul societ��ii, dar precizeaz� c�
acest lucru se datoreaz� faptului c� administratorul societ��ii a
lipsit din �ar� în mod repetat în anul 2003 �i 2004;

-în mod nejustificat organul fiscal a apreciat c� facturile
în discu�ie au fost emise �i încasate, de�i în realitate lipsa
acestora se datoreaz� pierderii lor;

-modalitatea de estimare a bazei de impunere, întemeiat� pe
art.65 din Codul de procedur� fiscal�, respectiv media aritmetic�
a valorii facturilor emise în anul 2003 (4 buc.), este str�in� de
situa�ia de fapt fiscal� a societ��ii;

-sus�inând c� facturile în spe�� sunt pierdute, în nici un
caz emise �i cu atât mai pu�in încasate, petenta precizeaz� c�
acest lucru se datoreaz� faptului c� în mod repetat în anii 2003
�i 2004 administratorul societ��ii a lipsit din �ar�;

-petenta precizeaz� c�, din eviden�a contabil� a societ��ii
nu rezult� încasarea unei alte sume decât cea aferent� celor patru
facturi emise reprezentând lucr�rile executate de firm�, iar cu
excep�ia acestor lucr�ri societatea nu a avut activitate de la
01.01.1999 �i pân� la data controlului;

-organul fiscal nu a efectuat un control încruci�at pentru
stabilirea corect� a situa�iei de fapt fiscale �i pentru a
demonstra dac� au fost emise �i alte facturi decât cele
înregistrate de societate;

-f�r� a preciza care sunt acestea, petenta sus�ine c� organul
de control trebuia s� aib� în vedere la estimarea bazei prin
aplicarea art.65 din Codul de procedur� fiscal�, de “[…] toate
datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare,
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identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate
situa�iei de fapt ”.

Finalul contesta�iei cuprinde aprecierea petentei referitoare
la faptul c� organul de control a ignorat o mare parte din datele
�i documentele care au relevan�� pentru estimare, acesta
nerespectând prevederile art.63(2) din Codul de procedur� fiscal�,
respectiv nu a motivat decizia de a utiliza metoda de estimare
aleas� �i solicit� admiterea contesta�iei, precum �i desfii�area
celor dou� decizii înregistrate sub nr…………/2005.

II. Inspec�ia fiscal� efectuat� de organele de control din
cadrul S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a,
finalizat� prin încheierea Raportului de inspec�ie din …………2005 �i
a Deciziilor de Impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite înregistrate sub nr……………/2005, a avut ca obiectiv
solu�ionarea adresei D.G.F.P.Constan�a nr…………/2005 �i înregistrat�
la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub
nr…………/2005.

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� din ………2005,
document în baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere
nr…………/2005 atât pentru debitele reprezentând impozit pe venitul
microîntreprinderilor cât �i TVA, s-a constatat în perioada care
d� organului de control dreptul de a stabili obliga�ii fiscale,
lipsa a 62 facturi fiscale achizi�ionate de S.C.CONSTANTA S.R.L.
Constan�a.

Men�ionând faptul c� S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a intr� sub
inciden�a prevederilor art.11, lit.b) din Legea nr.87/1994
republicat�, pentru combaterea evaziunii fiscale, respectiv
“sustragerea în întregime sau în parte de la plata obliga�iilor
fiscale, în scopul ob�inerii de venituri, prin nedeclararea
veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei
impozabile sau taxabile ”, organul fiscal a procedat prin Raportul
de inspec�ie fiscal� din …………2005 la calcularea impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat�,
având în vedere c� un num�r de 62 facturi fiscale achizi�ionate de
societate sunt lips� la inventar.

Utilizând datele din balan�a de verificare de la 31.12.2004,
pentru facurile lips� organul de control a stabilit prin estimare
în temeiul art.65(1) din O.G.nr.92 – 24.12.2003 republicat�, baza
de impozitare în vederea determin�rii datoriilor bugetului general
consolidat.

Recapitula�ia Raportului de inspec�ie fiscal� cuprinde
debitele stabilite în sarcina S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a,
reprezentând impozit pe venitul microîntreprinderilor, TVA �i
accesoriile aferente acestora, astfel :

-………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
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-………… lei – major�ri întârziere TVA;
-………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-………… lei – penalit��i întârziere TVA;
-………… lei – impozit pe venit microîntreprindere;
-………… lei – major�ri întârziere impozit pe venit;
 -………… lei – dobânzi întârziere impozit pe venit;
-………… lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit.

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

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.Constan�a se poate investi cu
solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate de societatea
CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, în condi�iile în care cu adresa
nr…………/2005 existent� la dosar, organul de control din cadrul
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a a înaintat cauza
Parchetului de pe lâng� Tribunalul Constan�a, pentru a fi luate
m�surile legale care se impun în aceast� spe��.

În fapt, urmare controlului efectuat de organele din cadrul
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a cu privire la
modul de constituire, eviden�iere �i virare a obliga�iilor c�tre
bugetul general consolidat, s-a constatat c� în perioada pentru
care organul fiscal are dreptul s� stabileasc� obliga�ii fiscale,
lipsesc un num�r de 62 facturi fiscale achizionate de societate.

Urmare acestor constat�ri, uzitând de datele din balan�a de
verificare la 31.12.2004 �i prevederile art.65(1) din O.G. nr.92 –
24.12.2003, organul fiscal a calculat prin estimarea bazei,
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor �i taxa pe valoarea
ad�ugat� datorat� bugetului de stat, pentru facturile lips�.

Pentru neplata la termenele legale a debitelor astfel
stabilite, au fost calculate major�ri, dobânzi �i penalit��i de
întârziere aferente.

Debitele de plat� stabilite au fost contestate de
reprezentantul legal al S.C.CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, cu
justificarea c� lipsa facturilor se datoreaz� faptului c�
administratorul a lipsit în repetate rânduri din �ar�. Pe de alt�
parte, f�r� a preciza concret datele �i documentele în sus�inerea
c�ii sale administrative de atac, petenta contest� estimarea bazei
de calcul, în sensul c� organul de control nu a avut în vedere
toate datele �i documentele care au relevan��.
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În drept, potrivit prevederilor art.183 alin.(1) lit.a) �i
alin.(3) 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�.

[…]
(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea

motivului care a determinat suspendarea […].”

În spe��, se re�ine c� m�sura dispus� de organele din cadrul
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a cu privire la
determinarea bazei de impozitare pentru stabilirea debitelor
datorate bugetului de stat �i contestate de petent�, a fost
întemeiat� pe constatarea faptului c� un num�r de 62 facturi
fiscale sunt lips� la inventar.

Având în vedere c� prin adresa nr…………/2005 organul fiscal a
sesizat Parchetul de pe lâng� Tribunalul Constan�a pentru
efectuarea cercet�rilor cu privire la fapta constatat� la
S.C.CONSTANTA S.R.L. de a nu de�ine facturi fiscale cump�rate de
societate, fapt� încadrat� la art.11, lit.b) din Legea nr.87/1994
republicat�, infrac�iune a c�rei constatare poate avea o înrâurire
hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� a fi dat� în procedura
administrativ�, în temeiul prevederilor art.183 alin.(1) lit. a)
din Codul de procedur� fiscal�, se va suspenda solu�ionarea
contesta�iei pân� la definitivarea acestor cercet�ri pentru
debitele reprezentând impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, taxa pe valoarea ad�ugat� �i accesoriile
aferente acestora constând în major�ri, dobânzi �i penalit�ti de
întârziere, în sum� total� de ………… lei (RON).

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.179(1) coroborat cu art.183 alin.(1), lit.a) 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. din Constan�a împotriva Deciziilor de
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impunere înregistrate sub nr…………/2005 privind suma total� de …………
lei (RON), cu urm�toarea componen��:

-………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-………… lei – major�ri întârziere TVA;
-………… lei – dobânzi întârziere TVA;
-………… lei – penalit��i întârziere TVA;
-………… lei – impozit pe venit microîntreprindere;
-………… lei – major�ri întârziere impozit pe venit micro.;
-………… lei – dobânzi întârziere impozit pe venit micro.;
-………… lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit

microintreprindere.

2.Transmiterea dosarului organului de control care a
întocmit actul atacat, urmând ca la încetarea motivului care a
determinat suspendarea, s� fie transmis organului competent
potrivit legii, pentru preluarea procedurii în cauz� �i
solu�ionarea în func�ie de solu�ia adoptat� de organul de
cercetare.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.187 alin.2 din O.G. nr.92 -
24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11(1) din Legea nr.554 - 02.12.2004 a contenciosului
administrativ, 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,
MIHAI VASILICA

D.D./ 5 ex.
03.10.2005


