COMUNICAT
Prin ordin al Prefectului judeţului Călăraşi, s-a constituit un Grup de lucru pentru analiza
rezultatelor obţinute în lupta contra evaziunii fiscale la nivelul judeţului Călăraşi. Întâlnirile de lucru
ale acestui grup vor fi săptămânale.
Au fost stabilite trei domenii prioritare pentru perioada următoare, respectiv activitatea de
construcţii, transporturi şi producţia şi comercializarea produselor agroalimentare.
Pentru săptămâna 12–16 martie 2012 sunt raportate următoarele rezultate:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi a demarat 21 de inspecţii fiscale la persoane
juridice, 41 de inspecţii fiscale la persoane fizice şi 2 controale financiare. Au fost finalizate 24 de
acţiuni de control, în urma cărora s-au stabilit sume suplimentare în valoare totală de 81.962 lei cu o
diminuare de pierdere în valoare de 94.647 lei. A fost respinsă pentru decontarea T.V.A. suma de
115.086 lei.
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi a înregistrat un număr de 5 noi dosare penale sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, a fost începută urmărirea penală în 3 dosare, alte
patru fiind soluţionate cu N.U.P. sau încetarea urmăririi penale. A fost confiscată suma de 816 lei şi au
fost aplicate un număr de patru sancţiuni contravenţionale în valoare de 19.500 lei.
Garda Financiară secţia Călăraşi a efectuat 34 de controale în urma cărora a aplicat 10 amenzi
în valoare totală de 19.400 lei şi a dispus măsura suspendării activităţii la 3 agenţi economici.
De asemenea, a finalizat verificările la o societate comercială din Călăraşi, care activează în
domeniul construcţiilor, la care s-a constatat că administratorul societăţii a înregistrat în mod fictiv în
evidenţa contabilă documente de cheltuieli, în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor
datorate bugetului de stat, valoarea prejudiciului fiind de 7.515.937 lei, din care T.V.A. în sumă de
4.342.522 lei şi impozit pe profit în sumă de 3.173.415 lei. În cauză s-a întocmit sesizare penală pentru
săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale, ce va fi înaintată Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru soluţionare şi
IPJ Călăraşi pentru efectuarea unor verificări specifice. De asemenea, au fost instituite măsuri
asiguratorii pentru recuperarea sumelor datorate bugetelor de stat.
Pe lângă cele trei instituţii enumerate, din grupul de lucru mai fac parte structura judeţeană a
D.G.I.P.I. precum şi Biroul Judeţean Anticorupţie Călăraşi, care desfăşoară activităţi specifice pentru
prevenirea şi identificarea actelor de evaziune fiscală.
În perioada următoare vor continua acţiunile de verificare şi control ale organelor de stat pentru
prevenirea şi identificarea actelor de evaziune fiscală, în special pe domeniile prioritare ale
momentului, respectiv construcţii, transporturi, producerea şi comercializarea produselor
agroalimentare.
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