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DECIZIA Nr. 30 / 2011

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. ... SRL

 impotriva Procesului verbal nr...../....2011 incheiat de
organele de control din cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului Ilfov

Activitatea de inspectie fiscala       
           

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  a  fost  sesizata,  prin
adresa nr..../....2011, cu privire la contestatia formulata de  S.C. ....  SRL, cu sediul
social in ..., judetul Ilfov, C.I.F. ..., impotriva Procesului verbal nr..../....2011 incheiat
de organele de control din cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului
Ilfov, Activitatea de inspectie fiscala.                                            

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de ... lei,  (suma corecta este de
... lei), reprezentand: 
     impozit profit suplimentar -            ... lei;
     majorari de intarziere aferente -      ... lei;
     penalitati de intarziere aferente -     ... lei;   
     TVA suplimentara -                         ... lei;
     majorari de intarziere aferente -       ... lei;
     penalitati de intarziere aferente -     ... lei.

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat; 

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia  se  refera  la  sumele  stabilite  suplimentar  de  plata  prin  Procesul

verbal nr..../....2011.
                                                  

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. .... SRL.
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I.  Prin adresa inregistrata la  Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov  sub  nr..../....2011, societatea  contesta  Procesul  verbal  de  control  inopinat
nr..../....2011,  incheiat  de  organele  de  control  din  cadrul  Directiei  generale  a
finantelor  publice a judetului  Ilfov -  Activitatea de inspectie  fiscala,  cu privire la
suma totala de ... lei, (suma corecta este de ...  lei), reprezentand impozit pe profit
stabilit  suplimentar  de  plata,  majorari  si  penalitati  de  intarziere  aferente,  taxa  pe
valoarea adaugata stabilita suplimentar si majorari si penalitati de intarziere aferente,
considerand ca baza de impunere avuta in vedere la calculul obligatiilor fiscale este
mai mare decat cea reala.  

         II.  Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, transmis cu adresa
nr..../.../....2011, organele de control propun respingerea contestatiei ca neintemeiata,
sustinand urmatoarele:
        Prin adresa nr...../.....2010 emisa de Compartimentul Schimb International de
Informatii  s-a  comunicat  faptul  ca   S.C.  ....  SRL  a  achizitionat  din  Bulgaria  in
trimestrul ... si ... 2008, in baza a ... facturi, marfuri care nu au fost inregistrate in
evidentele  contabile  ale  societatii  si  nici  declarate  in  deconturile  de  TVA  si  in
declaratiile recapitulative privind achizitiile intracomunitare depuse.
        Avand in vedere cele constatate, in baza art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul
de  procedura  fiscala,  republicata  si  a  Raportului  nr..../....2010  emis  de
Compartimentul de schimb international de informatii, echipa de inspectie fiscala a
procedat la calcularea prin estimare a impozitului pe profit si a TVA pentru achizitiile
intracomunitare neinregistrate si nedeclarate, in suma totala de ... lei.         

III.  Luand  in  considerare  sustinerile  organelor  de  control,  argumentele
invocate de petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si
prevederile legale in vigoare la data emiterii actului contestat, se retin urmatoarele :
                    

In fapt, prin Procesul verbal de control inopinat, in baza prevederilor art.67 din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  si  a  Raportului  nr..../....2010  emis  de
Compartimentul de schimb international de informatii, echipa de inspectie fiscala a
procedat la calcularea prin estimare a impozitului pe profit, a TVA si a majorarilor si
penalitatilor  de  intarziere  aferente  pentru  achizitiile  intracomunitare  de  marfuri,
neinregistrate si nedeclarate, in suma totala de ... lei.  

Avand  in  vedere  ca  Procesul  verbal  de  control  inopinat  nr..../....2011, nu
reprezinta un act administrativ fiscal, susceptibil a fi contestat, el constituind un act
premergator  care  sta  la  baza  emiterii  unui  act  administrativ  fiscal,  urmeaza  a  se
respinge contestatia ca neintemeiata si prematur formulata.  

In  drept,  in  cauza  de  fata  sunt  incidente prevederile  art.213  alin.(5)   din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, care prevad urmatoarele:
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       „ ART. 213
      Soluţionarea contestaţiei
      [...]
    (5)  Organul  de  soluţionare  competent  se  va  pronunţa  mai  întâi  asupra
excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”.

     Totodata, pct. 13.1. lit.e) din Ordinul presedintelui ANAF nr.519/2005 privind
aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta  Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala precizeaza urmatoarele:
       
       „  13.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
         [...]
       e) prematur formulată, în situaţia în care sumele contestate nu sunt stabilite
cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situaţia în care contribuabilul contestă
un act premergător care stă la baza emiterii unui act administrativ fiscal.”
 

Fata de considerentele  prezentate  in  cuprinsul  deciziei,  in  baza prevederilor
art.213 alin.(5)   din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala,  a  pct.  13.1.  lit.e)  din  Ordinul  presedintelui  ANAF  nr.519/2005  privind
aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta  Guvernului
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala si  in  temeiul  art.216  alin.(1)  din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, se

                           

                                                                    DECIDE:

Respingerea,  ca  neintemeiata,  a  contestatiei formulata  de  S.C.  .... SRL,
impotriva Procesului verbal de control inopinat nr..../....2011 incheiat de organele de
control din cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului Ilfov, Activitatea
de inspectie  fiscala,  pentru  suma totala de ...  lei, reprezentand impozit  pe profit,
TVA, majorari si penalitati de intarziere eferente.                         
   

Prezenta  decizie  poate  fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata  cu modificarile si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                                                                

                                                  DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                     

 


