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D E C I Z I E  NR. 1557/574/23.06.2014 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL, în faliment, 

reprezentat� prin lichidator judiciar X, înregistrat� la Direc�ia General� de Solu�ionare 
Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� sub nr.X/16.09.2010, 

reînregistrat� la Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub 
nr.X/13.02.2014 

 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Direc�ia General� de Solu�ionare 
Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� prin adresa nr.X/10.02.2014, 
înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/13.02.2014, asupra relu�rii procedurii de 
solu�ionare a contesta�iei înregistrat� la D.G.S.C. -A.N.A.F. nr.X/16.09.2010 formulat� 
de SC X SRL, în faliment, cu sediul în localitatea  X, X, X, jud. X, reprezentat� prin 
lichidator judiciar X, cu sediul în X, X, str. X, nr.X, et.X, jud. X. 

 
Reluarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC X SRL 

împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.06.2010 emis de Direc�ia General� de Administrare a Marilor Contribuabili – 
Activitatea de Inspec�ie fiscal� Regiunea XII Timi�, suspendat� de Direc�ia General� de 
Solu�ionare Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� prin Decizia 
nr.X/29.08.2011, pentru suma total� de X lei reprezentând:  X lei impozit pe profit, X lei 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, X lei impozit pe veniturile din premii 
�i din jocurile de noroc �i X lei major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii �i din 
jocurile de noroc, a fost solicitat� de X SPRL prin adresa nr.X/25.10.2013, înregistrat� la 
Direc�ia General� de Solu�ionare Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
sub nr.X/28.10.2013, având în vedere Decizia penal� nr.X pronun�at� de Curtea de Apel 
X, în dosarul nr.X/X/2012, definitiv�. 

Direc�ia General� de Solu�ionare Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal� având în vedere prevederile art.209 alin. (1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cele ale pct.14.4 
din OPANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, precum �i faptul 
c� la data relu�rii procedurii administrative de solu�ionare a contesta�iei societatea nu 
este mare contribuabil, iar cuantumul sumei contestate este sub 3 milioane lei, transmite 
dosarul contesta�iei spre competenta solu�ionare la D.G.R.F.P. Timi�oara prin adresa 
nr.X/10.02.2014, înregistrat� sub nr.X/13.02.2014.  

 
 Prin Decizia nr.X/29.08.2011 emis� în solu�ionarea contesta�iei împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.X/30.06.2010, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.06.2010, prin care au 
fost stabilite obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de X lei, impozit pe profit  în sum� de X lei, major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit în sum� de X lei, impozit pe veniturile din premii �i din 
jocurile de noroc în sum� de X lei �i major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii 
�i din jocurile de noroc în sum� de X lei, Direc�ia General� de Solu�ionare Contesta�ii - 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� a respins ca neîntemeiat� suma de X lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i a suspendat solu�ionarea contesta�iei pentru 
suma total� de X lei reprezentând X lei impozit pe profit, X lei major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit, X lei impozit pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc 
�i X lei major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc, pân� 
la pronun�area unei solu�ii pe latura penal�. 

Având în vedere c� în spe�� s-a pronun�at o solu�ie definitiv� pe latura penal�, 
respectiv Decizia penal� nr.X emis� de Curtea de Apel X în dosarul nr.X/X/2012, 
Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii va relua procedura administrativ� de solu�ionare a contesta�iei formulat� de 
SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.06.2010, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

-       X lei   - impozit pe profit,  
-       X lei   - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit,  
-       X lei   - impozit pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc, 
-       X lei   - major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii �i 
                     din jocurile de noroc, 
conform prevederilor art.214 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 

 I. Prin contesta�ia formulat� societatea contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.06.2010 solicitând anularea 
acestor acte administrative prin care s-au constatat neregularit��i cu privire la impozitul 
pe profit datorat, impozitul pe veniturile din premii �i din jocuri de noroc �i cu privire la 
TVA în perioada 01.07.2008 -31.03.2010. 

Societatea consider� c� Decizia de impunere nu îndepline�te cerin�ele prev�zute 
de art. 43 alin. (2) din Codul de Procedur� Fiscal� în sensul c� "nu îndepline�te condi�ia 
esen�ial� a unei motiv�ri care s� permit� controlul legalit��ii actului în procedura 
judiciar� a contenciosului administrativ-fiscal."  

De asemenea consider� c� motivele expuse în raportul de inspec�ie fiscal� nu au 
nici o relevan�� fa�� de "nemotivarea unui act administrativ-fiscal reprezentat de decizia 
de impunere". 

Referitor la Turneul de Poker X organizat în perioada 4-7 decembrie 2008, 
societatea consider� c� abordarea organului de control este una gre�it�, fiind rezultatul 
unei interpret�ri eronate a datelor ob�inute din contabilitate �i este adoptat� cu 
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neobservarea prevederilor legale fiscale care stabilesc ca baz� de impozitare veniturile 
efectiv realizate din activitatea de jocuri de noroc. 

Societatea contest� faptul c� la jocul organizat ar fi participat X de persoane �i c� 
fondul de premiere a fost în sum� total� de X euro considerând c� organul de control a 
stabilit gre�it impozit suplimentar raportat la suma de X euro. 

Contestatoarea arat� c� la Turneul de poker pe tabelul pus la dispozi�ie organelor 
de control figurau X de persoane care au achitat taxa de participare de X de euro îns� 
doar X de persoane ar fi participat efectiv la turneu astfel, c� fondul de premiere a fost 
de X de euro �i nu X de euro cum este prezentat în regulament. " Clientul se înscrie cu 
suma de X euro dup� cum urmeaz�: X euro reprezint� taxa de participare a clientului �i 
X de euro vor intra în fondul de premiere."în consecin�� fondul de premiere de X de euro 
a fost împ�r�it cu titlu de premii �i impozitat conform prevederilor legale. 

Societatea consider� c� stabilirea unui impozit asupra restului de X euro care nu 
au intrat în fondul de premiere este nelegal� deoarece aceast� sum� nu a intrat 
niciodat� în contul s�u �i sus�ine c� a procedat legal atunci când a calculat impozit 
raportat la suma de X euro, suma distribuit� cu titlu de câ�tig participan�ilor. 

Cu privire la suma de X euro depus� la casierie de numitul X, societatea explic� 
ca aceast� sum� nu are leg�tur� cu organizarea turneului de poker, aceasta constituind 
banii proprii ai sus numitului depozita�i în casieria societ��ii. 

În leg�tur� cu faptul ca organul fiscal a constatat anumite neregularit��i referitoare 
la impozitarea veniturilor ob�inute din jocurile de noroc în perioada noiembrie 2008 - 
octombrie 2009, contestatoarea apreciaz� c� organul fiscal a procedat nelegal când a 
impozitat diferen�a dintre sumele pl�tite prin dispozi�ii de plat� �i sumele prev�zute în 
tabelele furnizate de societate, stabilind un impozit suplimentar de plat� în cuantum de X 
lei �i major�ri de întârziere în sum� de X. Societatea mai arat� c� neconcordan�a 
sesizat� de organele de control cu privire la cuantumul superior al pl��ilor operate prin 
dispozi�iile de plat� cu cele din tabelele cu câ�tigurile pe clien�i se datoreaz� faptului c�, 
în cuprinsul dispozi�iilor de plat� este inclus� atât contravaloarea câ�tigurilor cât �i 
contravaloarea unor jetoane pe care clien�ii le achit� la mesele de joc �i c� aceste sume 
nu fac obiectul impozit�rii conform dispozi�iilor art.75 alin. (2) din Codul Fiscal: 
"Veniturile din jocuri de noroc cuprind câ�tigurile realizate ca urmare a particip�rii la 
jocuri de noroc (...)". Societatea consider� c� puteau constitui baz� de impozitare doar 
sumele ob�inute de clien�i cu titlu de câ�tig nu �i sumele cu care ace�tia intrau în joc. 

Cu privire la faptul c� organul fiscal a stabilit un impozit suplimentar pentru 
activitatea de exploatare a ma�inilor electronice, societatea sus�ine c� aceast� m�sur� 
este nelegal� în condi�iile în care aceasta a virat la bugetul de stat impozitul pe profit, 
invocând art.18 alin. (1) din Codul Fiscal. 

Societatea contest� �i suma de X lei TVA, invocând faptul c� aceasta a 
desf��urat anterior activitate cu regim mixt �i c�, în conformitate cu prevederile art. 147 
din Codul Fiscal, legea îi permitea deducerea TVA aferent� achizi�iilor dac� acestea 
sunt destinate utiliz�rii în folosul unor opera�iuni taxabile. 

În consecin��, contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei, anularea actului 
administrativ fiscal atacat �i exonerarea de la plata sumei totale de X lei stabilite în 
sarcina societ��ii. 
  

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.06.2010 care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere nr. X/30.06.2010 contestat�, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Direc�iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Regiunea XII Timi� au efectuat o inspec�ie fiscal� general� care a vizat 
perioada 01.07.2008   -   31.03.2010,   ca   urmare   a   Notei   de   Constatare 
nr.X/19.12.2008 întocmit� de Garda financiar� Timi� prin care se solicita efectuarea unei 
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inspec�ii fiscale în vederea stabilirii consecin�elor fiscale. 
 
Referitor la verificarea înregistr�rii în contabilitate a eviden�ei operative financiar 

contabile a SC X SRL în urma desf��ur�rii turneului de Poker X, în perioada 4-7 
decembrie 2008. 

Organele de control constat� c� în perioada 4-7 decembrie 2008, SC X SRL a 
organizat Turneul de Poker X la care, conform regulamentului societ��ii, fondul de 
premiere garantat al turneului era în valoare de X euro urmând a fi premiate primele 10 
locuri. 

Conform listei de participan�i la Turneul de Poker X din perioada 4-7 decembne 
2003 (Anexa nr.11) rezult� faptul c� totalul participan�ilor la turneu a fost de 100 
persoane. 

Din eviden�a contabil� pus� la dispozi�ie, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� c� au rezultat urm�toarele: 

Pentru suma de X EU aferent� intr�rii în concurs pentru fiecare persoan� SC X 
SRL a emis chitan�e de depozit doar pe numele X (Anexa nr.12), �i nu pe numele, 
fiec�rui participant.Totalul sumelor pentru care au fost emise chitan�e de depozit pe 
numele X este în sum� de X EU. Aceste chitan�e nu au fost înregistrate în eviden�a 
contabil�, fiind înregistrate doar în contul 8038 „ Alte valori în afara bilan�ului”.  

Pentru sumele de bani încasate de la participan�i pentru intrarea în concurs, 
societatea nu a întocmit chitan�e nominale de încasare în registrul de cas� al societ��ii. 

Conform regulamentului concursului totalul sumelor ce trebuiau încasate este de 
X EU, sum� ce rezult� din înmul�irea num�rului de participan�i 100 ( cuprin�i în tabelul 
pus la dispozi�ie ) cu suma de X EU, aferent� intr�rii în concurs pentru fiecare participant 
men�ionat în regulament, din care suma de X EU reprezint� taxa de participare. 

În data de 07.12.2008, dat� la care turneul de Poker X a luat sfâr�it, SC X SRL 
emite chitan�a nr. X/07.12.2008 (Anexa nr.13) pentru suma de X EU reprezentând cval. 
taxei de participare de X EU pentru cei 100 de participan�i, la rubrica „am primit de la”  
este completat� denumirea  „Clien�i lista". 

Chitan�a este înregistrat� în registrul de cas� (Anexa nr.14) al SC X SRL din data 
de 07.12.2008 la pozi�ia nr.13 împreun� cu lista participan�ilor la concurs . 

Suma de X EU reprezentând taxa de participare de X EU pentru o sut� de 
persoane a fost înregistrat� în veniturile societ��ii în contul 708.04 „Venituri din taxa de 
înscriere turneu”, fapt ce confirm� participarea la concurs a 100 de persoane. 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� în anexa la Nota de 
Constatare nr. X/19.12.2008 Garda Financiara Timi� arat� c� s-a solicitat Nota 
explicativ� d-nei X în data de 04.12.2008 referitor la taxa de înscriere �i num�rul 
participan�ilor la turneu. R�spunsul d-nei X a fost: „ Clientul se înscrie cu suma de X EU 
dup� cum urmeaz� X EU reprezint� taxa de participare a clientului �i X EU vor intra în 
fondul de premiere. Pân� la data de 04.12.2008 orele 24 avem înscri�i 32 de 
participan�i". 

Garda Financiar� arata c�: " conform celor declarate de angaja�ii SC X SRL în 
data de 04.12.2008, rezult� faptul c�, suma de X EU reprezenta taxa de participare pe 
persoan�, ar trebui s� se reg�seasc� înregistrat� în contabilitatea SC X SRL, întrucât: 
suma de X EU reprezint� taxa de participare, iar restul sumei de X EU este alocat� 
pentru constituirea fondului de premiere." Conform Regulamentului de desf��urare a 
turneului de Poker X în perioada 4-7 decembrie 2008 organizatorului SC X SRL îi revine 
�i obliga�ia de premiere a participan�ilor la turneu, obliga�ie ce nu poate fi îndeplinit�, de 
alte persoane întrucât activit��ile de tipul jocurilor de noroc pot fi desf��urate doar de 
persoane juridice licen�iate de c�tre Ministerul Economiei �i Finan�elor - Comisia de 
Autorizare a jocurilor de noroc fiind interzis� desf��urarea acestor activit��i f�r� 
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autoriza�ie. Fondul de premiere al turneului de Poker X a fost garantat de c�tre SC X 
SRL în sum� de X EU. 

Din verific�rile efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în eviden�a 
contabil� a societ��ii nu a fost eviden�iat� suma de X EU, destinat� premierii juc�torilor 
a�a cum s-a mai ar�tat �i dup� cum rezult� din Notele explicative solicitate de Garda 
Financiar� administratorului societ��ii X în data de 07.12.2008. 

Din aceia�i Not� explicativ� citata de Garda Financiar� Timi� la întrebarea nr. 4 
adresat� administratorului, referitor la suma de X EU retras� de X din depozit (Anexa 
nr. 15), aceasta r�spunde: „ X a depus ace�ti bani ca depozit la casierie, lucru permis de 
HG 251/1999, iar la sfâr�itul turneului ace�ti bani au fost retra�i de el pentru a fi împ�r�iti 
participan�ilor". 

Astfel, având în vedere cele prezentate �i din verificarea efectuat� organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� SC X SRL nu a înregistrat opera�iunile de încasare a 
sumei de X lei ( X x 3,85 lei curs mediu a zilelor de 4,5,6,7 decembrie 2008).  

Garda Financiar� a estimat în sarcina agentului economic un prejudiciu în sum� 
de X lei reprezentând impozit pe profit de 16% calculat ca urmare a diminu�rii bazei 
impozabile cu suma de X lei. 

Conform celor constatate de Garda Financiar� Timi� �i a documentelor 
prezentate, a rezultat faptul c� societatea nu a înregistrat suma de X EU în eviden�a 
contabi� �i implicit în veniturile societ��ii fiind înc�lcate prevederile Legii nr. 82/1991 
republicat� art. 6 alin.(1) �i art. 11. Pentru veniturile realizate �i neînregistrate societatea 
datoreaz� impozit de 5% �i nu de 16%.  

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în anul 2008 societatea a înregistrat 
pierdere fiscal�, fapt pentru care conform art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare contribuabilul datoreaz� impozit de 5% 
din veniturile realizate din jocuri de noroc. Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
impozit suplimentar de 5% în sum� de X lei, termenul de plat� fiind 25.01.2009. 

Pentru suma de X lei reprezentând impozit suplimentar s-au calculat accesorii pe 
perioada 26.01.2009-14.01.2010 astfel: X x 0,1% x X zile = X lei, conform prevederilor 
art. 3 alin.(1) �i art.5 din Legea nr. 210/2005. 

 
 Verificarea modului de impunere �i re�inere la surs� a veniturilor ob�inute prin 

acordarea de premii participan�ilor câ�tig�tori conform prevederilor art. 75, 76, 77 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare a 
veniturilor ob�inute de participan�ii câ�tig�tori a turneului de Poker X în perioada 4 - 7 
decembrie 2008. 

Potrivit Regulamentului de desf��urare premierea �i împ�r�irea celor X EU 
trebuia atribuit� astfel: locul 1 – 30% - X EU; locul 2 -18% - X EU; locul 3 -12% - X EU; 
locul 4 -10% - X EU; locul 5 - 5% - X EU; locul 6 - 6% - X EU; locul 7 -5,5% - X EU; locul 
8 -4,5% - X EU; locul 9 -2,5% - X EU; locul 10 -2,5% - X EU.  

Societarea a premiat un num�r de 9 persoane cu suma de X EU la 15 zile dup� 
încheierea concursului respectiv în data de 22.12.2008, pentru care a calculat �i re�inut 
impozit pe premiile acordate în sum� de X EU ( X EU X 3,9305 = X LEI) - Anexa nr.16. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� faptul c� premiile în sum� de X EU X 
3,9305 LEI = X lei, de�i se refer� la câ�tiguri realizate din activitatea de jocuri de noroc, 
acestea au fost inregistrate în Registrul de cas�-sediu cont 5314.02, aceste opera�iuni 
trebuiau înregistrate în registrul de cas� existent la cazinou cont 5314.01. Opera�iunea a 
fost eviden�iat� în contabilitate în contul 623.08 „ Cheltuieli de protocol premii acordate" - 
Anexa nr. 17. 

Organele de inspec�ie fiscal�, au constatat c� pentru diferen�a de premii în sum� 
de X EU societatea nu a procedat la eviden�ierea �i impozitarea acestora conform 
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prevederilor legale. 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate de societate 

prevederile:  
- Legii nr.82/1991, republicat� - art.6 alin. (1) „Orice opera�iune economico financiar� 
efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ", art.11 
„de�inerea, cu orice titlu de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar �i alte drepturi �i 
obliga�ii, precum �i efectuarea de opera�iuni economice, f�r� s� fie înregistrate în 
contabilitate, sunt interzise”. 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare art. 75 
alin.(2) „veniturile din jocuri de noroc cuprind câ�tigurile realizate ca urmare a particip�rii 
la jocuri de noroc inclusiv cele de tip jack - pot, definite conform normelor metodologice”, 
art.76 „venitul net este diferen�a dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc �i suma 
reprezentând venitul neimpozabil", art.77 alin.(2) „ Veniturile din jocuri de noroc se 
impun prin re�inere la surs� cu o cota de 20% aplicat� asupra venitului net care nu 
dep��e�te X lei �i cu o cota de 25 % aplicat� asupra venitului net care dep��e�te 
cuantumul de X lei inclusiv. Venitul net se calculeaz� la nivelul câ�tigurilor realizate într-
o zi de la acela�i organizator sau pl�titor.” 

Având în vedere c� SC X SRL nu a re�inut �i virat impozit pentru premii în sum� 
de X EU (diferen�a de la X EU garantat� de societate), organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit un impozit suplimentar în sum� de X lei �i accesorii în sum� de X lei ( X x 0,1% x 
X zile ). 

Accesoriile au fost calculate conform prevederilor art. 3 alin. (1) �i (5) din Legea 
nr. 210/2005 pân� la data de 14.01.2010 ( data deschiderii procedurii de insolven�� ). 

 
Modul de constituire �i virare al impozitului pe veniturile ob�inute din jocuri de 

noroc din premii în bani sau natur� . 
Perioada verificat�: 01.07.2008- 31.03.2010. 
SC X SRL a re�inut �i virat la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate 

pe anul 2008 în sum� de X lei, situa�ie prezentat� în Anexa nr.22. 
Urmare a controlului efectuat pe baza balan�elor de verificare �i a registrelor de 

cas�, s-a constatat c� societatea nu a calculat, re�inut �i virat în perioada noiembrie 
2008- octombrie 2009, impozitul aferent veniturilor din jocuri de noroc pentru câ�tigurile 
ob�inute de diferite persoane fizice în conformitate cu art. 76 �i 77 alin.(2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i nu a organizat  
„ eviden�a astfel încât s� poat� determina câ�tigul realizat de fiecare persoan� fizic� �i 
s� se re�in� impozitul datorat aferent acestuia" a�a cum se precizeaz� la punctul 151 din 
HG nr.44/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003. 
Din verificarea registrului de cas� �i a documentelor anexate (Anexa nr.23) pl��ile 
reprezentând venituri din jocuri de noroc se operau pe o singur� „dispozi�ie de plat�” cu 
înscrisul „pla�i clien�i". Organele de inspec�ie fiscal�, precizeaz� faptul c� acest 
document nu îndepline�te condi�iile legale prev�zute de Ordinul nr.3512/2008 privind 
documentele financiar contabile, pentru a dobândi calitatea de înscrisuri, respectiv de 
documente justificative care s� stea la baza efectu�rii pla�ilor. 

Aceste dispozi�ii nu con�in informa�ii minimale prev�zute de lege, pentru acest 
formular (cod 14-4-4), respectiv: 
- numele �i prenumele �i func�ia ( calitatea persoanei care încaseaz� suma ) 
-date suplimentare privind beneficiarul sumei respectiv ( act de identitate, suma primit�, 
data �i semn�tura ). 

Pentru justificarea pla�ilor, la solicitarea echipei de inspec�ie fiscal� au fost 
prezentate „tabele cu câ�tigurile pe clien�i cazinou în care sunt men�ionate persoane �i 
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câ�tigurile aferente, f�r� s� existe date de identificare �i semn�turi de primire a 
câ�tigurilor, fiind înc�lcate prevederile art.77 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 �i punctul 
151 din HG 44/2003 �i Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile �i 
Regulamentul pl��ilor de cas�. 

Comparând pl��ile efectuate de societate în lei �i valut� prin registrul de cas�, cu 
tabelele privind persoanele care au realizat câ�tiguri din jocuri de noroc prezentate în 
timpul controlului centralizate în Anexa nr. 24,  organele de control au constatat c� 
pl��ile sunt mult mai mari decât câ�tigurile realizate de persoanele fizice din tabelele 
prezentate de societate. 

Echipa de inspec�ie fiscal� a întocmit Anexa nr. 25 pentru a stabili baza de 
impozitare, separat pentru câ�tigurile în lei �i respectiv în euro �i a aplicat cotele de 
impozitare stabilite de legisla�ia în vigoare, în vederea stabilirii impozitului aferent 
veniturilor din jocuri de noroc datorat la bugetul general consolidat al statului.  

În anul 2008 s-au constatat diferen�e în sum� de X lei �i X EU, iar în anul 2009 
diferen�ele sunt în sum� de X lei �i X EU . 

Prin neimpozitarea diferen�elor de venituri pl�tite de societate �i nejustificate, s-a 
constatat c� fost înc�lcate prevederile: 
- art.77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 „Veniturile din jocuri de noroc se impun prin 
re�inere la surs� cu o cota de 20% aplicat� asupra venitului net care nu dep��e�te X lei 
�i cu o cota de 25 % aplicat� asupra venitului net care dep��e�te cuantumul de X lei 
inclusiv. Venitul net se calculeaz� la nivelul câ�tigurilor realizate într-o zi de la acela�i 
organizator sau pl�titor".  
- punctul 151 din HG nr. 44/2003 „ Pl�titorii de venituri din jocuri de noroc sunt obliga�i 
s� organizeze eviden�a astfel încât s� poat� determina câ�tigul realizat de fiecare 
persoan� fizic� �i s� re�in� impozitul datorat aferent acestuia". 

Situa�ia centralizat� a diferen�elor stabilite suplimentar de plat� pentru impozitul 
aferent veniturilor din jocuri de noroc pentru câ�tigurile ob�inute de diferite persoane 
fizice �i major�rile de întârziere aferente acestor diferen�e suplimentare calculate în 
conformitate cu art.119 alin.(1) �i art. 120 alin.(1) din O.G.nr.92 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este prezentat� 
în Anexele 26 �i 27,  din care rezult� urm�toarele : 
- baza impozabila stabilit� suplimentar       X lei 
- impozit suplimentar de plat�                     X lei 
- major�ri de întârziere aferente debitului   X lei 

 
În perioada 4 - 7 decembrie 2008 SC X SRL a organizat turneul de Poker X 

turneu care conform regulamentului garanta un fond de premiere de X EU. 
În urma controlului s-a constatat c� societatea a achitat premii în sum� de X EU, 

suma care a fost impozitat�. Diferen�a de X EU reprezentând premii garantate nu a fost 
înregistrat� de societate �i nu a fost impozitat� conform prevederilor legale. 

Având în vedere c� SC X SRL nu a re�inut �i virat impozit pentru premiile 
garantate în sum� de X EU (diferen�a de la X EU) s-a stabilit un impozit suplimentar în 
suma de X lei ( X x 3,85= X - X =X x 25% =X lei -X = X lei), fiind înc�lcate de societate 
prevederile: 
- Legii nr.82/1991, republicat� - art.6 alin.(1) „ Orice opera�iune economico financiar� 
efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ", art. 11 
„ de�inerea, cu orice titlu de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar �i alte drepturi �i 
obliga�ii, precum �i efectuarea de opera�iuni economice, f�r� s� fie înregistrate în 
contabilitate, sunt interzise”. 
-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare - art. 
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75 alin.(2) „ veniturile din jocuri de noroc cuprind câ�tigurile realizate ca urmare a 
particip�rii la jocuri de noroc inclusiv cele de tip jack- pot, definite conform normelor 
metodologice”, art. 76 „venitul net este diferen�a dintre venitul din premii sau din jocuri 
de noroc �i suma reprezentând venitul neimpozabil", art.77 alin.(2) „ Veniturile din jocuri 
de noroc se impun prin re�inere la surs� cu o cota de 20% aplicat� asupra venitului net 
care nu dep��e�te X lei �i cu o cota de 25 % aplicat� asupra venitului net care 
dep��e�te cuantumul de X lei inclusiv. Venitul net se calculeaz� la nivelul câ�tigurilor 
realizate într-o zi de la acela�i organizator sau pl�titor.” 

Pentru suma de X lei reprezentând impozit stabilit suplimentar s-au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei ( X x 0,1% x X zile ). 

Accesoriile au fost calculate conform prevederilor art. 3 alin.(1) �i (5) din Legea 
nr. 210/2005 pân� la data de 14.01.2010 ( data intr�rii în insolven�� ). 

 
Situa�ia centralizat� a diferen�elor stabilite suplimentar este: 
- baza impozabila stabilit� suplimentar         .X lei  
- impozit suplimentar de plat�                       X lei 
- major�ri de întârziere aferente debitului     X lei 

 
Modul de constituire �i virare al impozitului pe profit, respectiv impozitul pe 

veniturile din activitatea de jocuri de noroc. 
Perioada verificata : 01.07.2008- 31.03.2010. 

Anul 2008 
Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozi�ie de societate, 

organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în cursul anului 2008 societatea 
înregistreaz� pierdere contabil� în sum� de X lei, respectiv o pierdere fiscal� de X lei. În 
consecin�� societatea a calculat �i virat impozit de 5% asupra veniturilor realizate din 
exploatarea jocurilor de noroc de tip cazinou, conform prevederilor art. 18 din Legea 
nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în sum� de X lei. 

În trimestrul III 2008, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr.28) societatea nu a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc de tip cazino, 
fapt pentru care nu datoreaz� impozit pe profit, respectiv impozit de 5% . 

În trimestrul IV 2008, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr.29) societatea a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc de tip cazino în 
sum� de X lei pentru care a constituit �i virat impozit de 5% în sum� de X lei. 

Din activitatea de ma�ini electronice societatea înregistreaz� pierdere în sum� de 
X lei, fapt pentru care nu datoreaz� impozit pe profit de 16%. 
 

Totodat�, s-a constatat c� societatea a inclus în centralizatorul lunar al încas�rilor 
�i bac�i�urile încasate în timpul jocului, contrar prevederilor art. 47 din OG 251/1998 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede c� „bac�i�urile se înregistreaz� 
separat în contabilitate �i sunt considerate venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc 
„ Aceste venituri nu se compenseaz� cu pierderile de la jocurile de noroc în zilele în care 
se înregistreaz� pierderi.  

În timpul controlului echipa de inspec�ie fiscal� a întocmit situa�ia privind 
bac�i�urile încasate în zilele în care s-au înregistrat pierderi.. 

Astfel, s-a procedat la recalcularea impozitului de 5% aferent veniturilor realizate 
din exploatarea jocurilor de noroc ( bac�i� în zilele cu pierdere ) stabilindu-se un impozit 
suplimentar în sum� de X lei .Pentru impozitul stabilit suplimentar în sum� de X lei s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei, conform Legii nr.210/2005 - art. 3 
alin.(1) �i (5) pân� la data de 14.01.2010, prezentate în Anexa nr.30. 

Referitor la turneul de Poker X, echipa de inspec�ie fiscal� a constatat c� 
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societatea nu a înregistrat suma de X EU în eviden�a contabil� �i implicit în veniturile 
societ��ii, încâlcând prevederile Legii nr. 82/1991 republicat� art.6 alin.(1) �i art. 11. Pe 
perioada respectiv� pentru suma de X EU( X x 3,85 = X lei) societatea datoreaz� 
impozit de 5%, stabilindu-se impozit suplimentar în sum� de X lei, fiind încalcate 
prevederile art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare republicat�. Termenul de plat� fiind 25.01.2009. 

Pentru suma de X lei impozit suplimentar s-au calculat accesorii pe perioada 
26.01.2009-14.01.2010 astfel: X x 0,1 % x X zile = X lei, conform prevederilor art. 3 alin. 
(1) �i  (5) din Legea nr. 210/2005. 
Impozit suplimentar        -   X  lei  
Major�ri de întârziere     -   X  lei 
 
Anul 2009 

Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozi�ie de societate 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în cursul anului 2009 societatea a 
înregistrat pierdere contabil� în sum� de X lei, respectiv o pierdere fiscal� în sum� de X 
lei. Societatea a calculat �i virat impozit de 5% asupra veniturilor realizate din 
exploatarea jocurilor de noroc tip cazino. 

În trimestrul I 2009, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr.31) societatea a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc tip cazino în sum� 
de X lei pentru care a constituit �i virat impozit de 5% în sum� de X lei conform 
prevederilor art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Din activitatea de exploatare a ma�inilor electronice societatea înregistreaz� 
pierdere în sum� de X lei pentru care nu datoreaz� impozit pe profit. 

Totodat� societatea a inclus în centralizatorul lunar al încas�rilor �i bac�i�urile 
încasate în timpul jocului, contrar prevederilor art. 47 din OG nr.251/1998, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede c� bac�i�urile se înregistreaz� 
separat în contabilitate �i sunt considerate venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc. 

Aceste venituri nu se compenseaz� cu pierderile de la jocurile de noroc în zilele 
în care se înregistreaz� pierderi, fapt pentru care în timpul controlului echipa de 
inspec�ie fiscal� a întocmit situa�ia privind bac�i�urile încasate în zilele în care s-au 
înregistrat pierderi. 

În timpul controlului s-a procedat la recalcularea impozitului de 5% aferent 
veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc de tip cazinou ( bac�i� în zilele cu 
pierdere ) stabilindu-se un impozit suplimentar în sum� de X lei. Pentru impozitul stabilit 
suplimentar în sum� de X lei s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei, 
conform Legii nr.210/2005 art. 3 alin.(1) �i (5) pân� la data de 14.01.2010 prezentate în 
Anexa nr.32. 

În trimestrul II 2009, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit - Anexa 
nr. 33, societatea a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc de tip cazino în 
sum� de X lei pentru care a constituit �i virat impozit de 5% în sum� de X lei, conform 
prevederilor art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Din activitatea de exploatare a ma�inilor electronice societatea înregistreaz� 
pierdere în sum� de X lei. Întrucât începând cu data de 01.05.2009 a intrat în vigoare 
OUG nr. 34/2009, societatea datoreaz� conform art. 32 impozit minim, stabilit în func�ie 
de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent pentru 
activitatea de exploatare a ma�inilor electronice pentru care datora impozit pe profit de 
16 %. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a calculat �i virat 
impozitul minim pe trimestrul II 2009 înc�lcând prevederile:  
- art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  
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- punctul 11 din HG nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare "intr� sub 
inciden�a prevederilor art. 18 din Codul fiscal contribuabilii care desf��oar� activit��i de 
natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor 
sportive, încadra�i potrivit dispozi�iilor legale în vigoare; ace�tia trebuie s� organizeze �i 
s� conduc� eviden�a contabil� pentru a se cunoa�te veniturile �i cheltuielile 
corespunz�toare acestor activit��i. La determinarea profitului aferent acestor activit��i se 
iau în calcul �i cheltuielile de conducere �i administrare �i alte cheltuieli comune ale 
contribuabilului, propor�ional cu veniturile ob�inute din aceste activit��i. În cazul în care 
impozitul pe profitul datorat este mai mic decât 5% din veniturile ob�inute din aceste 
activit��i, contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri. 
Acesta se adaug� la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activit��i, impozit 
calculat potrivit prevederilor Titlului II din Codul fiscal. Veniturile care se iau în calculul 
pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activit��ilor respective, înregistrate 
în conformitate cu reglement�rile contabile." 

Astfel, impozitul minim stabilit suplimentar de organele de inspec�ie fiscal� este în 
sum� de X lei �i major�ri de întarziere în sum� de X lei. 

Totodat� societatea a inclus în centralizatorul lunar al încas�rilor �i bac�i�urile 
încasate în timpul jocului, contrar prevederilor art. 47 din OG nr.251/1998 cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care prevede c� bac�i�urile se înregistreaz� separat în 
contabilitate �i sunt considerate venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc. Aceste 
venituri nu se compenseaz� cu pierderile de la jocurile de noroc în zilele în care se 
înregistreaz� pierderi, fapt pentru care în timpul controlului echipa de inspec�ie fiscal� a 
întocmit situa�ia privind bac�i�urile încasate în zilele în care s-au înregistrat pierderi. 

În timpul controlului s-a procedat la recalcularea impozitului de 5% aferent 
veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc ( bac�i� în zilele cu pierdere ) 
stabilindu-se un impozit suplimentar în sum� de X lei. Pentru impozitul stabilit 
suplimentar în sum� de X lei s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei, 
conform Legii nr.210/2005 art. 3 alin.(1) �i (5) pân� la data de 14.01.2010 prezentate în 
Anexa nr.34. 

În trimestrul III 2009, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr.35 ) societatea a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc tip cazino în sum� 
de X lei pentru care a constituit �i virat impozit de 5% în sum� de X lei, conform 
prevederilor art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Din activitatea de exploatare a ma�inilor electronice societatea înregistreaz� 
pierdere în sum� de X lei. Întrucât începând cu data de 01.05.2009 a intrat în vigoare 
OUG nr. 34/2009, societatea datoreaz� conform art. 32 impozit minim, stabilit în func�ie 
de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent pentru 
activitatea de exploatare a ma�inilor electronice pentru care datora impozit pe profit de 
16 %. Societatea nu a calculat �i virat impozitul minim pe trimestrul II 2009 înc�lcând 
prevederile art. 18 din Legea nr. 571/2003 �i punctul 11 din HG nr.44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Impozitul minim stabilit suplimentar este în sum� 
de  X lei �i accesorii în sum� de X lei. 

Totodat� societatea a inclus în centralizatorul lunar al încas�rilor �i bac�i�urile 
încasate în timpul jocului, contrar prevederilor art. 47 din OG nr.251/1998 cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care prevede c� bac�i�urile se înregistreaz� separat în 
contabilitate �i sunt considerate venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc . Aceste 
venituri nu se compenseaz� cu pierderile de la jocurile de noroc în zilele în care se 
înregistreaz� pierderi, fapt pentru care în timpul controlului echipa de inspec�ie fiscal� a 
întocmit situa�ia privind bac�i�urile încasate în zilele în care s-au înregistrat pierderi. 

În timpul controlului s-a procedat la recalcularea impozitului de 5% aferent 
veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc ( bac�i� în zilele cu pierdere ) 
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stabilindu-se un impozit suplimentar în sum� de X lei. Pentru impozitul stabilit 
suplimentar în sum� de X lei s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei, 
conform Legii nr.210/2005 art. 3 alin.(1) �i (5) pân� la data de 14.01.2010 prezentate în 
Anexa nr. 36. 

Totodat� în trimestrul III 2009 societatea a calculat �i declarat eronat impozitul de 
5% aferent veniturilor din exploatarea jocurilor de noroc stabilindu-se impozit 
suplimentar în sum� de X lei �i accesorii în sum� de X lei redate în Anexa nr. 37. 

În trimestrul IV 2009, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr. 38) societatea a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc tip cazino în sum� 
de X lei pentru care a constituit �i virat impozit de 5% în sum� de X lei, conform 
prevederilor art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
pierdere. 

Din activitatea de exploatare a ma�inilor electronice societatea înregistreaz� 
pierdere în sum� de X lei. Întrucât începând cu data de 01.05.2009 a intrat în vigoare 
OUG nr. 34/2009 societatea datoreaz� conform art.32 impozit minim, stabilit în func�ie 
de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent pentru 
activitatea de exploatare a ma�inilor electronice pentru care datora impozit pe profit de 
16 %. Societatea nu a calculat �i virat impozitul minim pe trimestrul II 2009 înc�lcând 
prevederile art. 18 din Legea nr. 571/2003 �i punctul 11 din HG nr.44/2004, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Impozitul minim stabilit suplimentar este în sum� 
de X lei. Situa�ia privind impozitul minim pentru activitatea de exploatare a ma�inilor 
electronice este redat� în Anexa nr. 39. 

Totodat� societatea a inclus în centralizatorul lunar al încas�rilor �i bac�i�urile 
încasate în timpul jocului, contrar prevederilor art. 47 din OG nr. 251/1998 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede c� bac�i�urile se înregistreaz� 
separat în contabilitate �i sunt considerate venituri ale organizatorilor de jocuri de noroc. 
Aceste venituri nu se compenseaz� cu pierderile de la jocurile de noroc în zilele în care 
se îregistreaz� pierderi fapt pentru care în timpul controlului echipa de inspec�ie fiscal� a 
întocmit situa�ia privind bac�i�urile încasate în zilele în care s-au înregistrat pierderi 
(Anexa nr. 4 0 ) .  

În timpul controlului s-a procedat la recalcularea impozitului de 5% aferent 
veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc (bac�i� în zilele cu pierderi) 
stabilindu-se un impozit suplimentar în sum� de X lei. 

Situa�ia privind modul de constituire si virare a impozitului de 5% este prezentat 
în Anexele nr. 37. 
Impozit suplimentar -  X lei 
Major�ri de întârziere -  X lei 
 
Anul 2010 

Din verificarea prin sondaj a documentelor puse la dispozi�ie de societate s-a 
constatat c� la data de 31.03.2010 societatea înregistreaz� pierdere contabil� în sum� 
de X lei, respectiv pierdere fiscal� în sum� de X lei. 

În trimestrul I 2010, conform situa�iei privind calculul impozitului pe profit (Anexa 
nr.41) societatea nu a realizat venituri din exploatarea jocurilor de noroc tip cazinou �i 
nici din activitatea de ma�ini electronice. Întrucât începând cu data de 01.05.2009 a 
intrat în vigoare OUG nr. 34/2009 societatea datoreaz� conform art.32 impozit minim, 
stabilit în func�ie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului 
precedent. Societatea a calculat impozit minim pe trimestrul I 2010 conform OUG nr. 
34/2009 în sum� de X lei, sum� ce se reg�se�te în fi�a sintetic� pe pl�titor. 
 Situa�ia centralizat� a diferen�elor stabilite suplimentar este: 
- baza impozabila stabilit� suplimentar         X lei  
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- impozit suplimentar de plat�                         X lei 
- major�ri de întârziere aferente debitului       X lei 
 

Prin adresa nr. X/08.07.2010, aflat� în copie la dosarul cauzei, emis� de Direc�ia 
General� de Administrare a Marilor Contribuabili - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Regiunea XII Timi�, au fost sesizate organele de urm�rire penal�, în conformitate cu art. 
108 din O.G. nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile ulterioare, prin înaintarea c�tre 
Parchetul de pe lâng� Tribunalul X a Procesul Verbal nr. X/30.06.2010 împreun� cu 
anexe, ale c�rui constat�ri se reg�sesc în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/30.06.2010 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.X/30.06.2010, contestat� de SC X 
SRL, în vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale 
infrac�iunilor prev�zute la art.9 (1) lit.b) �i lit. c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea 
�i combaterea evaziunii fiscale. 

 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, sus�inerile contestatorului, 

reglement�rile legale în vigoare pentru perioada analizat� �i documentele existente la 
dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 

 
Referitor la suma total� de X lei reprezentând impozit pe profit în sum� de X lei, 

major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de X lei, impozit pe veniturile 
din premii �i din jocurile de noroc în sum� de X lei �i major�ri aferente impozitului pe 
veniturile din premii �i din jocurile de noroc în sum� de  X lei, 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit� a 
se pronun�a  dac� societatea datoreaz� aceste sume, în condi�iile în care instan�a 
penal� s-a pronun�at pe latura civil�, prin decizie penal� r�mas� definitiv�.  
  

În fapt, organele de inspec�ie fiscal�, urmare a verific�rilor efectuate au stabilit în 
sarcina societ��ii prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010, în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr.X/30.06.2010, obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei reprezentând: taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, impozit pe profit  în sum� de X lei, major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de X lei, impozit pe veniturile din premii 
�i din jocurile de noroc în sum� de X lei �i major�ri aferente impozitului pe veniturile din 
premii �i din jocurile de noroc în sum� de X lei. 
  

Prin adresa nr. X/08.07.2010, aflat� în copie la dosarul cauzei, emis� de Direc�ia 
General� de Administrare a Marilor Contribuabili - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Regiunea XII Timi�, au fost sesizate organele de urm�rire penal�, în conformitate cu art. 
108 din O.G. nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile ulterioare, prin înaintarea c�tre 
Parchetul de pe lâng� Tribunalul X a Procesul Verbal nr. X/30.06.2010 împreun� cu 
anexe, ale c�rui constat�ri se reg�sesc în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/30.06.2010 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr.X/30.06.2010, contestat� de SC X 
SRL, în vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale 
infrac�iunilor prev�zute la art.9 (1) lit.b) �i lit. c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea 
�i combaterea evaziunii fiscale. 
  
 Prin Decizia nr.X/29.08.2011 emis� de Direc�ia General� de Solu�ionare 
Contesta�ii - Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� privind solu�ionarea contesta�iei 
formulat� de SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010, pentru suma total� 
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de X lei, s-a dispus respingerea ca neîntemeiat� a sumei de X lei reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� �i suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pentru suma total� de X lei 
reprezentând: X lei impozit pe profit, X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
profit, X lei impozit pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc �i X lei major�ri 
aferente impozitului pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc, pân� la pronun�area 
unei solu�ii pe latura penal�. 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lâng� Tribunalul X nr. X/X/2009, introdus �i 
înregistrat la Tribunalul X sub nr. Dosar X/X/2012 la data de 14.06.2012 inculpata X a 
fost trimis� în judecat� pentru s�vâr�irea infrac�iunilor de evaziune fiscal� prev�zute de 
art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.241/2005 raportat la art.9 alin. (2) din Legea 
nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.p. �i art.9 alin. (1) lit. b) din  Legea nr.241/2005 
cu aplicarea art. 41 alin.(2) alin.(2) C.pen.      

Potrivit Copiei Minutei Sentin�ei penale nr.X/X din 28.12.2012 a Tribunalului X, 
Sec�ia Penal�, în Dosar nr.X/X/2012, s-a hot�rât :  

„ În baza art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 rap. la art. 9 alin.2 din Legea 
nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., art. 74 alin.1 lit. a, b C.p., art. 76 lit.c C.p. �i 
art.3201 C.p.p, condamn� inculpata X, fiica lui X �i X, n�scut� la data de X în X, jud. X, 
domiciliat� în X, str. X, nr.X, ap.X, jude�ul X, CNP -X, posesoare a CI seria X nr.X, f�r� 
antecedente penale, la o pedeaps� de 2 ani închisoare pentru s�vâr�irea infrac�iunii de 
evaziune fiscal�. În baza art.65 alin.1 �i 2 C.p. aplic� inculpatei pedeapsa 
complementar� a interzicerii exercit�rii drepturilor prev�zute la art.64 lit. a teza II, b �i c 
C.p. - dreptul de a exercita func�ia de administrator al unei societ��i comerciale pe o 
perioad� de 1 an dup� executarea pedepsei principale. În baza art.9 alin.1 lit. b din 
Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p., art. 74 alin.1 lit.a, b C.p., art. 76 lit.d C.p. 
�i art. 3201 C.p.p, condamn� inculpata X, la o pedeaps� de 1 an închisoare pentru 
s�vâr�irea infrac�iunii de evaziune fiscal�. În baza art. 33 lit.a rap. la art. 34 al.1 lit.b 
C.p., contope�te pedepsele aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea, urmând ca 
aceasta s� execute pedeapsa rezultant� de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 35 alin. 1 
C.p. aplic� inculpatei, al�turi de pedeapsa principal� rezultant�, pedeapsa 
complementar� a interzicerii exercit�rii drepturilor prev�zute la art. 64 lit. a teza a II-a, b 
c C.p. – dreptul de a exercita func�ia de  administrator al unei societ��i comerciale pe o 
perioad� de 1 an dup� executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 C.p. interzice 
inculpatei exercitarea drepturilor prev�zute de art. 64 lit.a teza a Il-a, b  �i c C.p. - dreptul 
de a exercita func�ia de administrator al unei societ��i comerciale pe durata execut�rii 
pedepsei. În temeiul art.81 C.p. suspend� condi�ionat executarea pedepsei pe un 
termen de încercare stabilit conform art. 82 C.p. la 4 ani. În temeiul art.71 al.5 C.pen., 
suspend� pedeapsa accesorie pe durata suspend�rii condi�ionate a execut�rii pedepsei 
închisorii. În temeiul art.359 al.1 C.pr.pen. pune în vedere inculpatei dispozi�iile art.83 
C.pen., care prev�d c� dac� în cursul termenului de încercare cel condamnat a s�vâr�it 
din nou o infrac�iune, pentru care s-a pronun�at o condamnare definitiv� chiar dup� 
expirarea acestui termen, instan�a revoc� suspendarea condi�ionat�, dispunând 
executarea în întregime a pedepsei, care nu se contope�te cu pedeapsa aplicat� pentru 
noua infrac�iune. În baza art.14 �i art. 161 C.p.p. raportat la art.346 C.p.p. �i cu aplicarea 
art.998, 999, 1003 C.civ oblig� inculpata X în solidar cu partea responsabil� civilmente 
SC X SRL, reprezentat� prin lichidator judiciar X, la plata sumei de X lei, desp�gubiri 
civile c�tre partea civil� ANAF, reprezentat� prin Administra�ia Finan�elor Publice Timi�. 
În baza art. 163 C.p.p. rap. Ia art. 11 din Lg. 241/2005, dispune instituirea unui 
sechestru asigur�tor asupra bunurilor mobile �i imobile ale inculpatei �i p�r�ii 
responsabile civilmente pân� la concuren�a sumei acordate p�r�ii civile cu titlu de daune 
materiale. Un exemplar al prezentei hot�râri se va comunica Oficiului Registrului 
Comer�ului X în vederea înregistr�rii. În baza art. 191 alin.1 C.p. oblig� inculpata la plata 
sumei de X lei cheltuieli judiciare c�tre stat.” 
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 Împotriva Sentin�ei penale nr.X/X/28.12.2012 pronun�at� de Tribunalul X, în 
dosarul nr.X/X/2012, Parchetul de pe lâng� Tribunalul X a declarat  apel, înregistrat pe 
rolul Cur�ii de Apel X –Sec�ia Penal� sub nr.X/30/.2013. 
 Procurorul sus�ine apelul criticând sentin�a penal� pentru nelegalitate fa�� de 
omisiunea instan�ei de judecat� a dispune obligarea inculpatei la plata cheltuielilor 
judiciare avansate statului, în solidar cu partea responsabil� civilmente SC X SRL, 
reprezentat� prin lichidator judiciar X, în condi�iile în care s-a re�inut solidaritatea la plata 
desp�gubirilor civile c�tre partea civil� ANAF, reprezentat� prin Administra�ia Finan�elor 
Publice Timi�. Mai arat� c� instan�a de judecat� nu a rezolvat ac�iunea civil�, în sensul 
c� nu a dispus repararea integral� a prejudiciului reprezentat prin cele dou� 
componenteale sale: paguba efectiv� suferit� de parte civil�, cât �i beneficial nerealizat. 
Mai arat� c� s-a omis �i obligarea inculpatei �i la plata dobânzilor legale aferente pân� 
la data execut�rii efective a obliga�iilor care îi incub�. 
 Curtea de Apel X prin Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 „desfiin�eaz� sentin�a 
apelat� �i rejudecând: în temeiul art.191 alin.3 Cod procedur� penal� oblig� inculpata în 
solidar cu partea responsabil� civilmente SC X SRL X la plata sumei de X lei cheltuieli 
judiciare c�tre stat la fond.  Men�ine în rest dispozi�iile hot�rârii penale atacate. În 
temeiul art.192 alin.3 Cod procedur� penal� cheltuielile judiciare avansate de stat în 
apel ramân în sarcina acestuia.”   
 Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 pronun�at� de Curtea de Apel X a r�mas 
definitiv�, prin nerecurare, la data de 22.04.2013. 
  
 Astfel, se re�ine c� în ceea ce prive�te latura civil� r�mân valabile dispozi�iile 
hot�rârii penale atacate, respectiv „oblig� inculpata X în solidar cu partea responsabil� 
civilmente SC X SRL, reprezentat� prin lichidator judiciar X, la plata sumei de X lei, 
desp�gubiri civile c�tre partea civil� ANAF, reprezentat� prin Administra�ia Finan�elor 
Publice Timi�.” 
  
 În drept, art. 214 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
“(4) Hot�rârea definitiv� a instan�ei penale prin care se solu�ioneaz� ac�iunea civil� este 
opozabil� organelor fiscale competente pentru solu�ionarea contesta�iei, cu privire la 
sumele pentru care statul s-a constituit parte civil�.” 

 
Coroborat cu prevederile art.415 alin.(1) “Hot�râri executorii” din Codul de 

procedur� penal� , care stipuleaz�: 
“ Hot�rârile instan�elor penale devin executorii la data când au r�mas definitive” 
 

Potrivit textelor de lege de mai sus, rezult� c� hot�rârea instan�ei penale cu 
privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civil� trebuie respectat� în 
solu�ionarea contesta�iei de la data r�mânerii  definitive a acesteia.   
  

Prevederile pct.11.1.lit.c) din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul fiscal, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�:  
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
(…) 
 c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost stabilite 
prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea procedurii administrative, 
luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� cererea r�mâne 
lipsit� de obiect; “ 
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 A�a cum rezult� din situa�ia de fapt re�inut� mai sus, prin Decizia penal� 
nr.X/X/03.04.2013 pronun�at� de Curtea de Apel X, r�mas� definitiv�, prin nerecurare, 
instan�a judec�toreasc� „desfiin�eaz� sentin�a apelat� �i rejudecând: în temeiul art.191 
alin.3 Cod procedur� penal� oblig� inculpata în solidar cu partea responsabil� 
civilmente SC X SRL X la plata sumei de X lei cheltuieli judiciare c�tre stat la fond.  
Men�ine în rest dispozi�iile hot�rârii penale atacate. În temeiul art.192 alin.3 Cod 
procedur� penal� cheltuielile judiciare avansate de stat în apel ramân în sarcina 
acestuia.”   
 Potrivit dispozi�iilor hot�rârii penale atacate, respectiv dispozi�iile Sentin�ei penale 
nr.X/X/28.12.2012 a Tribunalului X, oblig� inculpata X în solidar cu partea responsabil� 
civilmente SC X SRL, reprezentat� prin lichidator judiciar X, la plata sumei de X lei, 
desp�gubiri civile c�tre partea civil� ANAF, reprezentat� prin Administra�ia Finan�elor 
Publice Timi�. 

 
Din considerentele Deciziei penale nr.X/X/03.04.2013 a Cur�ii de Apel X, se re�ine 

c� având în vedere materialul probator administrat în cauz�, instan�a a constatat c� 
inculpata X, în calitate de administrator al SC  X SRL, “s-a sustras de la plata obliga�iilor 
fiscale c�tre stat în mod repetat, prin omisiunea înregistr�rii în contabilitate a 
opera�iunilor comerciale efectuate sau prin ascunderea sursei impozabile, fiecare dintre 
aceste ac�iuni realizând con�inutul legal al infrac�iunii de evaziune fiscal�.” 

De asemenea, instan�a a re�inut c� în cauz� a fost efectuat� �i o expertiz� 
contabil�.  

 „În opinia instan�ei, în conformitate cu dispozi�iile art.67 din OG nr.92/2003, ale 
HG 1050/2004 �i ale OG 92/2003, organele fiscale au dreptul s� determine m�rimea 
bazei de impunere prin estimare, în lipsa documentelor contabile. Pe de alt� parte, 
contribuabilul nu poate invoca gre�ita aplicare a legii �i nu î�i poate invoca propria culp� 
în situa�ia în care nu �i-a îndeplinit obliga�ia de întocmire a eviden�ei contabile �i a 
jurnalelor de vânz�ri sau dac� nu prezint� documente de eviden�� primar�. Sub 
aspectul laturii subiective, inculpata a ac�ionat cu inten�ie direct�, inten�ia ei fiind 
calificat� de scopul urm�rit, respectiv sustragerea de la plata obliga�iilor fiscale c�tre 
stat.” 

Totodat�, din Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 a Cur�ii de Apel X, se re�ine c�: ” 
În ceea ce prive�te latura civil� a procesului penal, instan�a re�ine c� ANAF s-a constituit 
parte civil� în cauz� cu suma de X lei reprezentând obliga�ii fiscale suplimentare 
neachitate de c�tre incuplat�. Potrivit raportului de inspec�ie fiscal� existent la dosar, 
prejudiciul cauzat de c�tre incuplat� bugetului de stat este de X lei reprezentând obliga�ii 
fiscale de la plata c�rora inculpata s-a sustras prin ascunderea surselor impozabile �i 
omisiunea eviden�ierii în actele contabile a opera�iunilor efectuate.  La dosar exist� 
înscrisuri din care rezult� c� inculpata a achitat, par�ial, acest prejudiciu, ea pl�tind suma  
total� de X lei. Ca atare, în condi�iile în care prin fapta sa ilicit� inculpata a cauzat un 
prejudiciu bugetului  consolidat al statului, instan�a a apreciat c� acest prejudiciu trebuie 
reparat, motiv pentru care în temeiul art.14 C.p.p. raportat la art. 346 C.p.p. �i cu 
aplicarea art.998, 999 �i 1003 C.civ. a obligat pe aceasta, în solidar cu partea 
responsabil� civilmente, la plata sumei de X lei daune materiale c�tre partea civil� 
ANAF - Direc�ia General� a Finan�elor Publice Timi�.  Sub acest aspect este de 
men�ionat împrejurarea c� inclusiv prin raportul de expertiz� s-a concluzionat c� 
stabilirea bazei de impunere prin estimare, în lipsa documentelor contabile, reprezint� o 
procedur� legal�.”    
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 Prin urmare, având în vedere c�, prin Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 
pronun�at� de Curtea de Apel X, r�mas� definitiv�, instan�a judec�toreasc� 
„desfiin�eaz� sentin�a apelat� �i rejudecând: în temeiul art.191 alin.3 Cod procedur� 
penal� oblig� inculpata în solidar cu partea responsabil� civilmente SC X SRL X la plata 
sumei de X lei cheltuieli judiciare c�tre stat la fond.  Men�ine în rest dispozi�iile hot�rârii 
penale atacate. În temeiul art.192 alin.3 Cod procedur� penal� cheltuielile judiciare 
avansate de stat în apel ramân în sarcina acestuia.”, se re�ine c� latura civil� a cauzei a 
fost solu�ionat� definitiv prin Sentin�a penal� nr.X/X/28.12.2012, prin care s-a dispus 
obligarea inculpatei X în solidar cu partea responsabil� civilmente SC X SRL, 
reprezentat� prin lichidator judiciar X, la plata sumei de X lei, desp�gubiri civile c�tre 
partea civil� ANAF, reprezentat� prin Administra�ia Finan�elor Publice Timi�. 
 

Se re�ine faptul c� în cadrul procesului penal, pentru solu�ionarea laturii civile 
p�r�ile au avut posibilitatea  s� depun� probe s� sus�in� cauza, astfel încât investirea 
Direc�iei Regionale a Finan�elor Timi�oara cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei ar 
constitui o reluare a aspectelor pe latura fiscal�, care au f�cut obiectul judec��ii laturii 
civile din cadrul procesului penal, hot�rârea instan�ei pe latura civil� fiind „opozabil� 
organelor fiscale competente pentru solu�ionarea contesta�iei, cu privire la sumele 
pentru care statul s-a constituit parte civil�.” 

  
Totodat�, se re�ine c� instan�a judec�toreasc�, la pronun�area asupra laturii civile 

a avut în vedere întreaga crean�� bugetar� stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr.165/30.06.2010 contestat�, respectiv suma de X lei (X lei +  X lei) 
reprezentând obliga�ii fiscale suplimentare neachitate de c�tre incuplat�,  men�inând ca 
datorat� întreaga sum�, instan�a pronun�ându-se asupra temeiniciei �i legalit��ii sumelor 
stabilite prin decizia de impunere anterior men�ionat� . 

Astfel, situa�ia datoriei fiscale în cauz�, în sum� total� de X lei reprezentând: X lei 
impozit pe profit, X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, X lei impozit 
pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc �i X lei major�ri aferente impozitului pe 
veniturile din premii �i din jocurile de noroc stabilit� prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.06.2010, a fost analizat� de c�tre 
instan�a penal� prin solu�ionarea laturii civile.  

Cum hot�rârea penal� a r�mas definitiv�, ea se bucur� de autoritatea lucrului 
judecat, inclusiv în ceea ce prive�te solu�ionarea laturii civile.  

 
În aceste condi�ii, se re�ine c�  urmare a hot�rârii dispuse în cauz� de instan��, 

respectiv Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 a Cur�ii de Apel X, r�mas� definitiv�, prin 
care se desfiin�eaz� sentin�a apelat� �i rejudecând „... Men�ine în rest dispozi�iile 
hot�rârii penale atacate”, respectiv a Sentin�ei penale nr.X/X/28.12.2012 a Tribunalului 
X, prin care latura civil� a cauzei a fost solu�ionat�, în dosarul  nr.X/X/2012, contesta�ia 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010 pentru suma total� de X lei reprezentând: X lei 
impozit pe profit, X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, X lei impozit 
pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc �i X lei major�ri aferente impozitului pe 
veniturile din premii �i din jocurile de noroc, nu mai are obiect, în sensul c� instan�a 
penal� a solu�ionat cu caracter definitiv latura civil� cu privire la prejudiciul creat 
bugetului de stat.   
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În consecin��, având în vedere Decizia penal� nr.X/X/03.04.2013 a Cur�ii de Apel 
X, r�mas� definitiv�, prin care se desfiin�eaz� sentin�a apelat� �i rejudecând „... Men�ine 
în rest dispozi�iile hot�rârii penale atacate”, respectiv a Sentin�ei penale 
nr.X/X/28.12.2012 a Tribunalului X  precum �i prevederile pct.11.1. lit.c) din Ordinul 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul fiscal, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, urmeaz� a se respinge ca f�r� obiect contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.X/30.06.2010 pentru suma total� de X lei reprezentând: X lei impozit pe profit, X lei 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, X lei impozit pe veniturile din premii 
�i din jocurile de noroc �i X lei major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii �i din 
jocurile de noroc, luându-se act de solu�ia pronun�at� pe latura civil� de instan�a de 
judecat�. 

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul art.214 

alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.415 alin.(1) din Codul de procedur� penal�, 
pct.11.1. lit.c) din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul fiscal, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului nr.                                        , se: 

 
 

D E C I D E 
  

 
Respingerea ca f�r� obiect  a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X/30.06.2010, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.06.2010, pentru suma total� de X lei reprezentând: 

-       X lei   - impozit pe profit,  
-       X lei   - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit,  
-       X lei   - impozit pe veniturile din premii �i din jocurile de noroc, 
-       X lei   - major�ri aferente impozitului pe veniturile din premii �i 
                     din jocurile de noroc, 

luându-se act de solu�ia pronun�at� pe latura civil� prin Decizia penal� 
nr.X/X/03.04.2013 a Cur�ii de Apel X, r�mas� definitiv�, respectiv Sentin�a penal� 
nr.X/X/28.12.2012 a Tribunalului X. 
 

    Prezenta decizie se comunic� la: 
                        - SC X SRL, în faliment, reprezentat� prin 
                          lichidator judiciar X 
                        - Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Timi� – Activitatea de 
                          Inspec�ie Fiscal� 
       
      Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 


