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

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

1

-

DECIZIA nr.6/16.01.2006
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.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……………/…….12.2005 înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/…….12.2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.A., unitate cu sediul în
localitatea Negru-Vod�, str……………, nr…….

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin
Raportul de Inspec�ie Fiscal� nr……………/…….11.2005 încheiat la data
de …….11.2005 de reprezentan�i S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a, document în baza c�ruia a fost întocmit� Decizia
de Impunere nr……………/…….11.2005 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 – impozit pe profit;
-…………… lei – major�ri �i dobânzi întârziere impozit pe

profit;
-…………… lei – penalit��i întârziere impozit pe profit.

 Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al
societ��ii, are aplicat� �tampila petentei fiind îndeplinite
prevederile art.176(1), lit.e) din O.G. nr.92/23.12.2003
republicat� în septembrie 2005 privind Codul de procedur� fiscal�
�i a fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i
act normativ.

Astfel, primit� de petent� la data de 19.11.2005 (confirmare
de primire existent� la dosar), Decizia de impunere
nr…………/…….11.2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare
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stabilite, a fost atacat� prin adresa nr…………/…….12.2005
înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a
sub nr……………/…….12.2005.

În spe��, sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�,
prev�zute la art.176 �i 179(1), lit.a) din O.G. nr.92/24.12.2003
republicat� în 2005 privind Codul de procedur� fiscal�.

I. Prin adresa nr……………/…….12.2005 înregistrat� la S.A.F. –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub nr…………/…….12.2005,
societatea CONSTANTA S.A., prin reprezentantul s�u legal a
formulat contesta�ie împotriva debitelor constând în impozit pe
profit �i accesorii aferente, individualizate prin Decizia de
Impunere nr……………/…….11.2005 privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�.

Petenta invoc� urm�toarele considerente în sus�inerea
contesta�iei sale:

-cauza care a determinat stabilirea debitelor suplimentare,
respectiv clauza din contractul de prest�ri servicii
nr…………/28.11.2003 potrivit c�reia beneficiarul T…………… S.R.L. era
obligat în cazul neachit�rii în termen (20 zile) a facturilor
emise de petent�, la plata de penalit��i de întârziere, este o
clauz� penalizatoare �i nu o clauz� generatoare de venituri;

-cu aceast� clauz� petenta sus�ine c� putea ataca în instan��
societatea beneficiar�, pentru nerespectarea prevederilor
contractuale;

-sumele rezultate din contractul de prest�ri servicii în
discu�ie sunt înregistrate prin declara�ia de crean�� în Tabloul
definitiv al creditorilor societ��ii T…………… S.R.L., societate
aflat� în reorganizare judiciar�.

Finalul contesta�iei con�ine men�iunea potrivit c�reia actele
pe care se sus�ine aceasta �i pe care le anexeaz� la dosar, sunt
Raportul de inspec�ie fiscal� din …….11.2005 �i Decizia de
impunere nr…………/…….11.2005 privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�.

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 …….11.2005
�i a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite înregistrate la organul fiscal …………./…….11.2005, a avut
ca obiectiv solu�ionarea adresei D.G.F.P. Constan�a
nr…………/…….10.2005, înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr……………/…….11.2005, prin care se solicita
organului de control fiscal stabilirea obliga�iilor fiscale
datorate de S.C. CONSTANTA S.A. pentru deschiderea procedurii
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reglementat� de Legea nr.64/22.06.1995 republicat� privind
procedura reorganiz�rii judiciare �i a falimentului.

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� din …….11.2005,
document în baza c�ruia a fost emis actul atacat, respectiv
Decizia de impunere nr……………/…….11.2005, s-a constatat c� S.C.
CONSTANTA S.A. nu a înregistrat în contabilitate venituri în
valoare total� de ……………… lei(RON), sum� ce reprezint� penalit��i
de întârziere în decontare conform art.24 din contractul de
prest�ri servicii nr…………/28.11.2003 încheiat între S.C. CONSTANTA
S.A. �i S.C. T…………… S.R.L., ac�ionar �i principalul client al
societ��ii verificate.

Penalit��ile de întârziere în decontare în spe��, au fost
calculate în temeiul art.4(1) din Legea nr.469/2002 privind unele
m�suri pentru înt�rirea disciplinei contractuale �i s-a considerat
c� au fost înc�lcate prevederile art.19(1) din Legea nr.571/2003,
cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, potrivit c�ruia :”[…]
profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul
realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal…”.

În timpul controlului a fost recalculat profitul impozabil,
veniturile constatate ca neînregistrate fiind repuse în perioadele
fiscale la care se refereau.

Potrivit actului de control, sumele datorate de clientul S.C.
T…………… S.R.L. au fost calculate pe baza datelor puse la dispozi�ie
de petent� �i sintetizate în fi�a contului 411 – “client S.C.
T…………… S.R.L”.

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.A., în condi�iile în care cu adresa nr…………/…….11.2005
existent� la dosar, organul de control din cadrul S.A.F. –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a a înaintat cauza
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Constan�a, pentru a se
continua cercet�rile.

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� S.C. CONSTANTA S.A.
nu a înregistrat în eviden�a sa contabil� venituri în sum� total�
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de ……………… lei(RON) ce reprezint� penalit��i de întârziere conform
art.24 din Contractul de prest�rii servicii nr…………/28.11.2003
încheiat între S.C. CONSTANTA S.A. în calitate de prestator �i
S.C. T…………… S.R.L. din Bucure�ti, ac�ionar �i principal client al
societ��ii verificate.

Urmare acestor constat�ri, apreciind c� au fost înc�lcate
prevederile art.19(1) din Legea nr.571/2003 cu complet�rile �i
modific�rile ulterioare �i uzitând de prevederile art.4(1) din
Legea nr.469/2002 privind unele m�suri pentru înt�rirea
disciplinei contractuale, organul de control fiscal a recalculat
profitul impozabil, veniturile neînregistrate stabilite în urma
controlului fiind luate în considerare în perioadele fiscale
aferente.

La impozitul pe profit în sum� de ……………… lei rezultat
suplimentar, organul fiscal a stabilit accesorii reprezentând
major�ri �i dobânzi de întârziere (…………… lei), precum �i
penalit��i de întârziere (…………… lei).

Debitele astfel stabilite au fost contestate de
reprezentantul legal al S.C. CONSTANTA S.A., cu justificarea c� în
spe�� clauza contractual� este una penalizatoare �i nu una
generatoare de venituri.

 Cu adresa nr…………/…….01.2006 înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…….01.2006, organul fiscal transmite pentru
dosarul contesta�iei completarea la referatul cu propuneri de
solu�ionare. Potrivit acestui document, organul fiscal care a emis
actul atacat precizeaz� c� acesta a fost înaintat organelor de
urm�rire �i cercetare penal� cu adresa nr……………/…….11.2005 �i
justific� eroarea existent� în respectiva adres� de înaintare.

În drept, potrivit prevederilor art.184 alin.(1), lit.a) �i
alin.(3) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în Monitorul
Oficial nr.863 – 26.09.2005 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



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

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

5

datorate bugetului de stat �i contestate de petent�, a fost
întemeiat� pe constatarea c� unitatea verificat� nu a înregistrat
venituri din penalit��i de întârziere în decontare cu firma T……………
S.R.L. din Bucure�ti, conform celor stabilite de p�r�i la art.24
din Contractul de prest�ri servicii nr…………/28.11.2003.

Având în vedere c� prin adresa nr…………/…….11.2005 organul
fiscal a sesizat Parchetul de pe lâng� Judec�toria Constan�a
pentru efectuarea cercet�rilor cu privire la fapta constatat� la
S.C. CONSTANTA S.A. de a nu înregistra venituri, se va suspenda
solu�ionarea contesta�iei pân� la definitivarea acestor cercet�ri
pentru debitele în sum� total� de ……………… lei, din care: impozit pe
profit (…………… lei), major�ri �i dobânzi de întârziere impozit pe
profit (…………… lei) �i penalit��i de întârziere impozit pe profit
(…………… lei).

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.180(1) coroborat cu art.184(1), lit.a) din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� în septembrie 2005 privind Codul de
procedur� fiscal�, se

DECIDE:

1.Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C.
CONSTANTA S.A. din Negru-Vod� împotriva Deciziei de impunere
nr…………/…….11.2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru suma total� de ……………
lei(RON), cu urm�toarea componen��:

-…………… lei – impozit pe profit;
-…………… lei – major�ri �i dobânzi întârziere impozit pe

profit;
-…………… lei – penalit��i întârziere impozit pe profit;

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 reluarea 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 a�a
cum prevede art.180(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� în
2005 privind Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu
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prevederile art.188(2) din acela�i act normativ �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.
16.01.2006


