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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.13  - 01.02.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L.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 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. CONSTAN�A, unitate
cu sediul în Constan�a, str………………, nr……, cod fiscal R ……………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
nr……………/…….11.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� efectuat� de S.A.F. – Activitatea
de Control Fiscal Constan�a.

Prin calea administrativ� de atac demarat� care face obiectul
prezentei, S.C. CONSTANTA S.R.L. Constan�a,

1).-contest� suma total� de ………………… lei, cu urm�toarea
componen��:

-……………… lei – impozit pe profit;
-……………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit;
-……………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-……………… lei – dobânzi întârziere TVA.
2).-solicit� e�alonarea la plat� pân� la data de 31.12.2005,

a sumei în valoare total� de ……………… lei reprezentând obliga�ii
fiscale datorate bugetului de stat, dar necontestate de petent�.

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, emis� la data de 29.11.2004, Decizia nr………… privind
obliga�iile fiscale suplimentar stabilite a fost atacat�, iar
contesta�ia formulat� în acest sens a fost expediat� prin po�t� la
data de 30.12.2004 (conform plic po�tal existent la dosarul
cauzei).

I.Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr………………/…….01.2005, S.C. CONSTANTA
S.R.L. contest� în totalitate obliga�iile fiscale �i accesoriile
aferente, suplimentar stabilite de inspec�ia fiscal�.

Suma contestat� are valoarea total� de ………… lei, compus� din:
-……………… lei – impozit pe profit;
-……………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit;
-……………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-……………… lei – dobânzi întârziere TVA.
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În sus�inerea contesta�iei formulate împotriva actului emis
de reprezentan�i din cadrul S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. CONSTAN�A precizeaz� urm�toarele:

-facturile fiscale seria CT………… de la nr…………… la nr……………
emise în luna iunie 2004, au fost înregistrate în contabilitate în
aceea�i lun�;

-debitele pe care petenta sus�ine c� le datoreaz� la
25.07.2004, sunt declarate organului fiscal. Astfel, prin decontul
de TVA înregistrat sub nr…………/26.07.2004 s-a raportat tax� pe
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de …………… lei, iar prin
declara�ia nr……………/26.07.2004 privind obliga�iile de plat� la
bugetul general consolidat, petenta  a declarat c� are de plat�
impozit pe profit în sum� de ……………… lei;

-referitor la factura seria CT………… nr……………/27.07.2004 pentru
care organul de control a constatat c� lipsesc toate cele trei
exemplare, S.C. CONSTANTA S.R.L. Constan�a precizeaz� c�
exemplarul verde al acestui document exist� în carnetul de
facturi, iar exemplarul ro�u este înregistrat în contabilitate în
luna iulie 2004;

-temeiul legal invocat în sus�inerea contesta�iei este
art.19(1) �i art.134(3) din Legea nr.571, precum �i art.11, lit.c)
din Legea nr.87/1994;

-men�ionând faptul c� debitele declarate organului fiscal
prin decontul TVA �i declara�ia cod 100 nu au fost achitate
(……………… lei - TVA �i ……………… lei – impozit pe profit), iar pentru
acest fapt datoreaz� accesorii aferente (…………… lei – dobânzi
întârziere  TVA �i …………… lei – dobânzi întârziere impozit pe
profit), petenta solicit� e�alonarea la plat� atât a debitelor cât
�i accesoriile mai sus prezentate, pân� la data de 31.12.2005;

S.C. CONSTANTA S.R.L. Constan�a anexeaz� la contesta�ie copia
xerox a facturii nr……………/27.07.2004, jurnalul de vânz�ri pe luna
iunie 2004, decontul TVA �i declara�ia cod 100 pe luna iunie 2004.

II. Decizia nr…………/29.11.2004 atacat�, a fost întocmit� în
baza Procesului - verbal încheiat la data de …….07.2004,
înregistrat la organul de control sub nr……………/…….08.2004 �i
transmis petentei cu adresa nr……………/…….08.2004.

Verificarea s-a efectuat urmare adresei I.P.J. Constan�a –
Poli�ia Municipiului Medgidia, înregistrat� la S.A.F. –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub nr…………/…….04.2004.

Potrivit acestui document, se solicita organului fiscal
analizarea modului de înregistrare în contabilitatea petentei a
facturilor fiscale seria CT………… de la nr………… la nr…………, respectiv
seria CT………… de la nr………… la nr…………, precum �i legalitatea
procur�rii acestor facturi.

Urmare verific�rilor efectuate, reprezentan�i din cadrul
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a au constatat
urm�toarele:

-facturile cu seria CT………… de la nr………… la nr…………, de la
nr………… la nr…………, de la nr………… la nr…………, nr…………, de la nr………… la
nr…………, de la nr…………… la nr…………, de la nr………… la nr………… sunt
înregistrate în eviden�a contabil� a unit��ii verificate în luna
ianuarie, februarie �i aprilie 2004;
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-facturile fiscale seria CT………… nr…………, nr…………, nr…………,
nr…………, nr…………, nr…………, sunt documente anulate �i existente la
societate în cele trei exemplare;

-facturile fiscale mai sus prezentate au fost achizi�ionate de
la S.C.HIG Muntenia S.R.L. cu factura fiscal� nr…………/10.12.2003;

-facturile fiscale seria CT………… de la nr………… la nr…………, de la
nr………… la nr…………, nr…………, de la nr………… la nr………… sunt înregistrate
în eviden�a contabil� în luna martie �i mai 2004;

-facturile seria CT………… nr…………, nr…………, nr…………, de la nr…………
la nr………… sunt anulate, iar cele trei exemplare se reg�sesc la
carnetul de facturi;

-facturile seria CT………… de la nr………… la nr………… sunt
neutilizate �i se afl� la carnetul de facturi;

-facturile fiscale seria CT………… de la nr………… la nr………… sunt
emise în luna iunie 2004, dar nu sunt înregistrate în eviden�a
contabil� în luna în care au fost emise;

-constatând c� lipsesc toate cele trei exemplare a facturii
nr…………, organul de control a determinat prin estimare baza de
impunere în conformitate cu prevederile art.165(1) din O.G.
nr.92/2003 republicat� �i a stabilit urm�toarele obliga�ii de
plat� la bugetul de stat:

-……………… lei – impozit pe profit;
-……………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit;
-……………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;
-……………… lei – dobânzi întârziere TVA.

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 unei cercet�ri ini�iate de organele de
urm�rire �i cercetare penal�.

1. Referitor la contestarea obliga�iilor bugetare �i
accesoriile aferente acestora (…………… lei – impozit pe profit,
…………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit, …………… lei – tax�
pe valoarea ad�ugat�, …………… lei – dobânzi întârziere TVA)

Actul atacat, respectiv Decizia de impunere nr…………/….11.2004
privind obliga�iile fiscale suplimentare, a fost emis� în baza
constat�rilor �i m�surilor din Procesul-verbal încheiat la data de
….07.2004, înregistrat la S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a sub nr…………/….08.2004 �i transmis petentei cu adresa
nr…………/….08.2004.

Constituirea suplimentar� a debitelor contestate, a avut
drept cauz� faptul c� în timpul controlului petenta nu a putut
justifica înregistrarea unor venituri �i nu a prezentat cele trei
exemplare a facturii neutilizate.

Potrivit contesta�iei, petenta sus�ine c� are de plat� doar
sumele declarate organului fiscal prin Decontul TVA �i Declara�ia
privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat
întocmite pe luna iunie 2004, (…………… lei – TVA, …………… lei –
impozit pe profit), iar pentru neplata în termen a acestora,
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datoreaz� accesorii (…………… lei - dobânzi de întârziere TVA, ……………
lei – dobânzi întârziere impozit pe profit).

Prin adresa nr……………/…….08.2004, S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a a înaintat procesul-verbal care a stat la
baza emiterii Deciziei de impunere nr……………/…….11.2004 în discu�ie,
la Inspectoratul de Poli�ie al Jude�ului Constan�a – Poli�ia
Municipiului Medgidia.

Având în vedere c�:
-verificarea a fost efectuat� la solicitarea I.P.J Constan�a

– Poli�ia Municipiului Medgidia, conform adresei nr…………/….04.2004,
înregistrat� la Direc�ia Controlului Fiscal Constan�a sub
nr…………/….04.2004,

 -organul de control precizeaz� în actul s�u c� petenta a
s�vâr�it infrac�iune în conformitate cu prevederile art.11, lit.c
din Legea nr.87/1994 republicat�, iar aspectele constatate au
influen�� asupra obliga�iilor fiscale stabilite prin actul atacat,

urmeaz� a se pronun�a cu prioritate în aceast� spe�� organele
de urm�rire �i 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 consecin��, D.G.F.P. Constan�a prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii nu se poate pronun�a asupra caracterului infrac�ional
al faptelor care au determinat stabilirea diferen�elor contestate
de societate, fapte asupra c�rora organele în drept sesizate de
organele fiscale urmeaz� s� se pronun�e.

Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele de urm�rire
�i cercetare penal�, care se vor pronun�a asupra caracterului
infrac�ional al faptelor.

Având în vedere situa�ia de fapt �i prevederile legale
men�ionate anterior, se re�ine c� pân� la pronun�area unei solu�ii
definitive pe latura penal�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din
cadrul D.G.F.P. Constan�a nu se poate investi cu solu�ionarea
cauzei pentru debitele contestate �i va pronun�a solu�ia de
suspendare.

Func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal�, procedura
administrativ� va fi reluat� în condi�iile legii, în temeiul
art.183(3) din Codul de procedur� fiscal� care precizeaz�:

”Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului
care a determinat suspendarea […]”.

2. Referitor la solicitarea privind e�alonarea la plat� a
debitelor necontestate în valoare total� de ……………… lei (…………… lei
– TVA, …………… lei – dobânzi întârziere TVA, …………… lei – impozit pe
profit, …………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit)
      Prin contesta�ia care face obiectul prezentei, S.C.
CONSTANTA S.R.L. sus�ine c� datoreaz� bugetului de stat doar
debitele declarate organului fiscal prin Decontul TVA �i
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Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul consolidat
întocmite pe luna iunie 2004. Pentru neplata în termen a debitelor
pe care consider� c� le datoreaz� legal bugetului de stat, S.C.
CONSTANTA S.R.L.Constan�a este de acord c� datoreaz� �i dobânzi
întârziere aferente, îns� atât pentru debitele cât �i pentru
dobânzile de întârziere contestate, S.C. CONSTANTA S.R.L.
Constan�a solicit� e�alonarea la plata acestora pân� la
31.12.2005.

Prevederile Titlului IX Solu�ionarea contesta�iilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale, din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�,
temeiul legal pentru emiterea prezentei decizii, nu includ �i
solu�ionarea solicit�rilor privind e�alon�rilor la plat� a
obliga�iilor fiscale datorate bugetului de stat.

Înlesnirile la plat� a obliga�iilor fiscale sunt prev�zute la
art.121 din Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia:

“(1) La cererea temeinic justificat� a contribuabililor,
organul fiscal competent poate acorda pentru obliga�iile fiscale
restante, atât înaintea începerii execut�rii silite, cât �i în
timpul execut�rii acesteia, înlesniri la plat�, în condi�iile
legii”.

În baza celor prezentate, e�alonarea la plat� a debitelor
fiscale va face obiectul unei cereri distincte adresate
Administa�iei Finan�elor Publice Constan�a, care va r�spunde
solicit�rii formulate în acest sens, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

Dispozitivul prezentei decizii va cuprinde solu�ia de
respingere a cererii de e�alonarea la plat� a obliga�iilor fiscale
stabilite suplimentar �i datorate bugetului de stat, aceasta
nef�când obiectul analizei în temeiul Titlului IX din O.G.
nr.92/24.12.2004 privind Codul de procedur� fiscal�.

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. Constan�a pentru debitul în valoare total� de
………………… lei (…………… lei – impozit pe profit, …………… lei – dobânzi
întârziere impozit pe profit, …………… lei – tax� pe valoarea
ad�ugat�, …………… lei – dobânzi întârziere TVA), pân� la pronun�area
unei solu�ii definitive pe latura penal�.

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

Se transmite dosarul cauzei 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�.
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2. Respingerea solicit�rii de e�alonare la plat� a debitului
în sum� total� de ……………… lei, acest cap�t de cerere nef�când
obiectul solu�ion�rii în baza Titlului IX din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/24.12.2003 republicat�.

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

                                                �EF SERVICIU
                                           SOLU�IONARE CONTESTA�II
                                                EMILIA CRÂNGU�

D.D. / 5 ex.
01.02.2005


