COMUNICAT
La întâlnirea din săptămâna aceasta a Grupului de Lucru împotriva evaziunii
fiscale la nivelul judeţului Călăraşi, au fost constatate următoarele rezultate:
1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Călăraşi a demarat 40 de acţiuni de inspecţie
fiscală la agenţii economici cu activitate în
domeniile prioritare şi a finalizat 24 de controale.
2. Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Călăraşi a finalizat 11 dosare, 5 dintre acestea
fiind înaintate la parchet, iar 3 finalizate cu
neînceperea urmăririi penale.
3. Poliţie de Frontieră Călăraşi a confiscat
cca. 150 kg. de peşte pentru care nu au putut fi
prezentate documente de provenienţă.
4. Garda Financiară secţia Călăraşi a efectuat în perioada ianuarie 2012 - aprilie
2012 verificări privind legalitatea operaţiunilor comerciale derulate de S.C. CCG S.R.L.
cu sediul social în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, ocazie cu care s-a constatat că
administratorul societăţii a declarat în mod fictiv achiziţii de mărfuri şi servicii de la mai
multe societăţi comerciale în anul 2010 şi nu a declarat la organul fiscal teritorial
tranzacţiile efectuate pe sem. I din 2012, în scopul diminuării impozitelor şi taxelor
datorate bugetului de stat, valoarea prejudiciului produs fiind de 32.604.545 lei din care
T.V.A. în sumă de 19.562.727 lei şi impozit pe profit în sumă de 13.041.818 lei. În
cauză s-a întocmit sesizare penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 9,
alin. 1, lit. c şi f, din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, ce va fi înaintată D.N.A. pentru competentă soluţionare.
5. Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a identificat în trimestrul I 2012, 11
persoane care munceau fără forme legale şi a aplicat amenzi în valoare de 170.000 lei.
6. În data de 5 aprilie 2012, a avut loc o acţiune de verificare a activităţii de
comercializare de legume şi fructe în regim en gross şi en detail, de către agenţii
economici din municipiul Călăraşi, urmare a căreia s-au dispus: aplicarea a 6 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 27.000 lei, confiscarea a 4500 lei, contravaloarea
legumelor şi fructelor deţinute fără documente legale, confiscarea a 400 kg. legume şi
fructe deţinute, de asemenea, ilicit, suspendarea temporară a activităţii la 2 societăţi
comerciale.
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