1. Migrația spețelor fiscale spre organele penale, un fenomen
în scădere?
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2. Modalitățile de întrepătrundere a procedurilor fiscale cu
cele penale
PROCESUL-VERBAL din controlul
fiscal (SESIZARE PENALĂ)

Controlul
fiscal
PROCESELE-VERBALE DE
CONTROL INOPINAT

RAPOARTELE DE CONSTATARE

Urmărirea
penală

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

+
Posibil 2 seturi de SECHESTRE și
SUSPENDAREA litigiului fiscal
în favoarea celui penal
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3. Elementele fluide care conturează granița dintre
răspunderea fiscală si cea penală
Simpla încălcare a legii fiscale
de către contribuabil, cum ar fi
• Legislația (nu neapărat fiscală)
neclară, ce permite mai multe
interpretări
• Deficiențele formale sau substanțiale
ale documentelor justificative
• Încălcarea legii fiscale sau penale de
către partenerii de afaceri, fără
cunoștința contribuabilului
• Amânarea faptului generator al
impunerii, în anticiparea unui fenomen
legislativ mai favorabil

1

Ambele sunt procese conștiente

2

Diferențiate de INTENTIA CALIFICATA
PRIN SCOP (i.e. neplata/restituirea
impozitelor, în mod contrar situației de
fapt reale)

3

PROBATORIUL face diferența

Situațiile de evaziune / Fraudă
fiscală
• acțiune conștientă a contribuabilului
(structurarea unei tranzacții,
înregistrare venituri/cheltuieli,
solicitări fictive de restituiri sau
rambursări taxe)
• ce încalcă o dispoziție a legii fiscale
• cu scopul de a nu plăti obligațiile fiscale
datorate.
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3. Elementele fluide care conturează granița dintre
răspunderea fiscală și cea penală

Spețe fiscale sensibile Regulile anti-abuz, art.11 CF,
plus reguli speciale:
•
•
•
•
•
•
•

TVA (e.g. cauze “firme
fantomă”/frauda carusel)
Transferul de activitate
Sediul permanent
Preturi transfer
Impozitul pe veniturile
nerezidenților
Venituri
independente/dependente
Tratament fiscal M&A

Ce a înclinat eronat balanța spre penal,
în cauze totuși fiscale:
•

Interpretarea incorecta a normelor fiscale
aplicabile

•

Neluarea în considerare a tuturor implicațiilor
fiscale ale tranzacției reîncadrate, precum și a
sumelor achitate, la calculul prejudiciului
Ignorarea jurisprudenței CJUE referitoare la
deduceri/scutiri TVA (sarcina probei, testul
cunoașterii etc.)
Ignorarea probatoriului, inclusiv a adevăratei
motivații a părților din tranzacție
Ignorarea dreptului muncii/comercial/etc.

•
•
•
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