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Un an plin pentru comisari

Fantomele din economie nu dau pace Garzii Financiare
98

AMENZI DE 12,4 MILIOANE LEI 2012 a fost un an solicitant pentru cei 31 de comisari ai Garzii
Financiare (GF) Constanta. Ca urmare a activitatii din teren, Garda a intocmit 76 de sesizari penale,
pentru un prejudiciu total de peste 195,4 milioane lei, si a dispus 33 de masuri asiguratorii, in
vederea executarii silite, in suma de 73,7 milioane lei. Potrivit datelor prezentate ieri de
comisarul-sef, Ciprian Mihail Fronea, controalele Garzii au mai dus la suspendarea a 383 de puncte
de lucru ale firmelor care nu aveau sau nu foloseau aparatele de marcat electronice fiscale. In
aceste cazuri, amenzile acordate au variat intre 8.000 si 10.000 lei. Tot in 2012, GF Constanta a
intocmit nici mai mult nici mai putin de 934 de procese verbale socitatilor care incalcau OUG
28/1999 privind folosirea caselor de marcat si a confiscat (aproape) toate veniturile nedeclarate de
patronii evazionisti. "Am aplicat amenzi de circa 12,4 milioane lei si am incasat deja circa 7,1
milioane lei. De asemenea, am confiscat bunuri si marfuri de peste 727.700 lei", a spus Fronea. In
plus, comisarii au colaborat si cu Jandarmeria si Vama, efectuand mai multe controale in punctele
de trecere a frontierei Negru Voda si Vama Veche; asta in ciuda restructurarii care a trimis acasa 22
de angajati. In prezent, GF Constanta are 38 de angajati, dintre care 31 de comisari. 

	EVAZIONISTI SPECIALIZATI Potrivit comisarului-sef, dintre cele 30.000 de firme active pe raza
judetului Constanta, anual sunt verificate in jur de 10.000, in functie de analizele de risc al Garzii, de
sesizarile si petitiile primite, de cifra de afaceri, domeniul de activitate si statusul administratorilor.
Firmele-fantoma, care nu inregistreaza tranzactiile in evidenta contabila, au continuat sa fie o
problema economica majora. Dintre ele, campionii evaziunii au fost doua societati controlate de un
afacerist din Covasna, Szabo Prod Recycling si Ecopanonia, specializate in mutarea pe sest a
produselor energetice. Prejudiciul total produs de cele doua firme s-a ridicat la 80 milioane lei. La
inceputul lui 2013, un nou caz interesant a intrat insa in atentia comisarilor Garzii Financiare. Este
vorba despre un "manager" care are 90 de firme, in toata tara, "de la Arad si pana la Constanta". "O
firma din Constanta a fost vanduta recent catre individul in cauza. E clar ca vorbim despre
firme-fantoma. Cu asta se ocupa el, le cumpara, le vinde... cazul este in cercetare; oricum, fata de
alti ani, evazionistii s-au specializat", a declarat, pentru Telegraf, Ciprian Mihail Fronea. 

	UN SEDIU CÂT PENTRU ZECE GÃRZI Intalnirea de ieri cu seful Garzii Financiare a avut loc in
noul sediu al institutiei, de pe strada Bucuresti, o fosta sala de sport neterminata, modernizata cu o
investitie de circa 10 milioane lei. Sediul este&#8230; urias, mai pe romaneste, si diametral opus
fata de fosta locatie a Garzii (cele cateva camere inghesuite de pe bulevardul Ferdinand). Comisarii
recunosc, zambind, ca le va lua ceva timp sa se obisnuiasca cu atata spatiu. Totusi, viitorul apropiat
este incert, intrucat Guvernul ar putea alege, conform planului expus de ministrul Finantelor, sa
comaseze Garda, controlulul vamal si serviciile anti-frauda din cadrul Fiscului. Astfel, sediul s-ar
putea popula cat de curand.
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