Fiscul vâlcean este „magazin de
vânzare” pentru produsele lui Mihai
Persu

Miercuri, 17 octombrie, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Râmnicu
Vâlcea, din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Vâlcea
(Serviciul Colectare și Executare SilităPersoane Juridice) a dat publicității anunțul
cu privire la organizarea în data de 31 octombrie 2007 a unei licitații pentru
vânzarea bunurilor mobile sechestrate aparținând debitorului SC Percom Ind SRL. Firma
este a fostului președinte al Asociației Județene de Fotbal Vâlcea și fost membru PSD,
Mihai Persu. Ce este curios însă este că Fiscul vâlcean scoate la licitație produsele
acestei firme, ceea ce înseamnă că -i dăo mânăde ajutor lui Mihai Persu în a-și
valorifica bunurile. Este vorba de aproape 1.100 de perechi de pantofi sau sandale, în
valoare totalăde câteva sute de milioane lei vechi. Trebuie săprecizăm că asupra
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate privilegii ale
creditorului Romexterra Bank SA Târgu Mureș – Sucursala Râmnicu Vâlcea. Pentru
identificarea faptelor de evaziune fiscală, inspectori ai Direcției Generale a
Finanțelor Publice Vâlcea, până în prezent au efectuat circa 2.000 de acțiuni de
control, care au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt
aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la
termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față
de bugetul general consolidat; realității și legalității sumelor negative din

deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare. În urma inspecțiilor
fiscale, veniturile stabilite suplimentar de Finanțele Publice vâlcene pentru bugetul
general consolidat, s-au ridicat la peste 57 milioane de lei. Suma este formatădin:
37,3 milioane lei noi – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite
peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 19,3 milioane
lei noi – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 800.000 lei noi amenzi
contravenționale și confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general
consolidat, în sumătotalăde 31 milioane de lei noi, DGFP Vâlcea a înaintat 20 de
cazuri instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în
vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la
infracțiunile constatate.

