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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de înregistrat� la  Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice 
  

 Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  sub nr. 
FUNDA�IA se îndreapt� împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� sub nr. în baza 
constat�rilor cuprinse în Raportul de inspec�ie fiscal� nr., referitor la suma de lei, 
reprezentând: 
 - lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
 - lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri     
                 sociale datorat� de angajator; 
  -     lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la  
                   asigura�i; 
 -    lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de   
                 asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
 -      lei – penalit��i de întârziere pentru re�inere la surs� aferente  
                  contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� pentru angajati. 
 
 Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
  
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, este legal învestit cu 
solu�ionarea contesta�iei.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� FUNDA�IA solicit� anularea Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� sub nr. 
invocând urm�toarele motive: 
 - la data efectu�rii inspec�iei fiscale, F. nu mai desf��oar� activitate �i nici nu 
mai are  personal angajat; 
 -  ulterior controlului, s-a constatat c� dl. a figurat pe statele de plat� ale 
Funda�iei, cu excep�ie lunii martie 2003 ; 
 - ‘’pentru perioada respectiv� s-au re�inut �i virat la bugetul de stat toate 
impozitele �i taxele datorate de angajator, cât �i cele re�inute de la angajat‘’; 
 -  faptul c�, contestatoarea nu figureaz� cu restan�e fa�� de bugetul de stat 
‘’dovede�te c� �i-a achitat obliga�iile ce i-au revenit �i cu privire; 
 - ‘’ceea ce se poate imputa Funda�iei este faptul c� nu a declarat lunar 
persoanele pentru care am achitat CAS datorat, împrejurare ce a dus la crearea unor 
confuzii regertabile, inclusiv cu privire la domnul; 
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 - aceast� situa�ie se va rezolza ‘’prin întocmirea de declara�ii rectificative cu 
privire la la dl. �i prin care s� se pun� de acord eviden�ele Funda�iei cu cele existente 
la Casa Jude�ean� de Pensii ‘’. 
 
 II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� , 
urmare adresei nr. emis� de  Ministerul Economiei �i Finan�elor, Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal�, la cererea Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i a Familiei, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr., au procedat la efectuarea unei 
inspec�ii fiscale par�iale la FUNDA�IA având ca obiect modul de calcul, re�inere �i 
virare a contribu�iilor de asigur�ri sociale - asigura�i �i angajator, pentru perioada 
01.03.2003-30.06.2004. 
 
 Perioada verificat� este 01.03.2003 – 30.06.2004. 

 
În urma verific�rii organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 

01.03.2003-30.06.2004 FUNDA�IA a încheiat  cu dl. contractul de prest�ri de servicii, 
înregistrat sub nr. la �i contractul civil pentru perioada 01.12.2000-30.06.2005, 
înregistrat sub nr. la F.R., contracte care nu sunt înregistrate la Inspectoratul Teritorial 
de Munc�.  

 
De asemenea, s-a mai constatat c�, contestatoarea nu a calculat, re�inut �i virat 

contribu�ia de asigur�ri sociale - asigura�i �i angajator, aferent� drepturilor b�ne�ti 
acordate dl pentru perioada 01.03.2003 - 30.06.2004. 

Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat Inspectoratului Teritorial de Munc� 
informa�ii suplimentare privind rela�ia contractual� dintre dl. �i F.. Prin adresa nr. emis� 
de Inspectoratul Teritorial de Munc�, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
sub nr., se precizeaz� c� dl. a desf�surat activitate în perioada verificat� la 
FUNDA�IA în baza  unor contracte individuale de munc�, perioad� pentru care 
contestatoarea a depus state de plat�, cu excep�ia lunii martie 2003.  

 
Urmare celor prezentate, au fost calculate diferen�e pentru contribu�ia de 

asigur�ri sociale datorat� de angajator, în sum� de  lei, contribu�ia  individual� de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, în sum� de lei conform art.24, art.28 din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 Pentru neachitarea la termen a contribu�iilor asigur�rilor sociale au fost 
calculate accesorii în sum� total� de lei, calculate pân� la data de 20.09.2007(lei–
major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
lei-major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� 
de la asigura�i, lei–penalit��i de întârziere pentru re�inere la surs� aferente contribu�iei 
de asigur�ri sociale datorat� pentru angajati) conform art.114, art.115 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate de organele de control, se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, inspec�ia fiscal� par�ial� efectuat� la FUNDA�IA în baza adresei nr. 
emis� de  Ministerul Economiei �i Finan�elor, Agen�ia Na�ional� de Administrare 
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Fiscal�, la cererea Ministerul Muncii �i Solidarit��ii Sociale �i a Muncii, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. a avut ca obiect modul de calcul, re�inere �i 
virare a contribu�iilor de asigur�ri sociale - asigura�i �i angajator, pentru perioada 
01.03.2003-30.06.2004. 
  
 Perioada verificat� este 01.03.2003 – 30.06.2004. 

 
 În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 

01.03.2003-30.06.2004 FUNDA�IA  a încheiat  cu dl. , contractul de prest�ri de 
servicii �i contractul civil pentru perioada 01.12.2000-30.06.2005, înregistrat la F.R. 
sub nr. respectiv sub nr., contracte neânregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munc�. 
Pentru perioada 01.03.2003 - 30.06.2004 contestatoarea nu a calculat, re�inut �i virat 
contribu�ia de asigur�ri sociale - asigura�i �i angajator, aferent� drepturilor b�ne�ti 
acordate dl. 

Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat Inspectoratului Teritorial de Munc� 
informa�ii suplimentare privind rela�ia contractual� dintre dl. cu F.R.P 
 Prin adresa nr.emis� de Inspectoratul Teritorial de Munc�, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr.,  se precizeaz� c� dl a desf��urat activitate în 
perioada verificat� la FUNDA�IA în baza  unor contracte individuale de munc�, 
perioad� pentru care contestatoarea a depus state de plat�, cu excep�ia lunii martie 
2003.  
  
 Urmare celor prezentate, organele de inspec�ie fiscal� au  calculat diferen�e 
pentru contribu�ia asigur�rilor sociale datorat� de angajator, în sum� de lei �i 
contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de ei, 
conform art.24, art.28 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte 
drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 Pentru neachitarea la termen a contribu�iilor asigur�rilor sociale au fost 
calculate accesorii în sum� total� de lei,  pân� la data de 20.09.2007(lei – major�ri de 
întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator, lei-major�ri 
de întârziere aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i, lei–penalit��i de întârziere pentru re�inere la surs� aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale datorat� pentru angaja�i) conform art.114, art.115 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 În drept,  
 
 Referitor la suma de lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� 
de angajator �i lei reprezentând major�ri de întârziere aferente sunt incidente 
prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de 
asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel : 
 
Art. 21 
  (1) Contribu�ia de asigur�ri sociale se datoreaz� din momentul încadr�rii 
în una dintre situa�iile prev�zute la art.5 alin. (1) sau de la data încheierii 
contractului de asigurare social�. 
  (2) Contribu�ia individual� de asigurari sociale se datoreaz� de asigura�ii 
prev�zu�i la art. 5, alin. (1) pct. I �i II, iar cota contribu�iei individuale de asigur�ri 
sociale se stabile�te prin legea bugetului asigur�rilor sociale de stat. 
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 (3) Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajatori reprezint� diferen�a 
dintre nivelul cotelor de contribu�ii de asigurari sociale stabilite diferen�iat, în func�ie 
de condi�iile de munca, prin legea anual� a bugetului asigur�rilor sociale de stat, �i 
nivelul cotei contribu�iei individuale de asigur�ri sociale. 
 
Art.24 
 (1) Baza lunara de calcul a contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de c�tre 
angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribu�iei 
individuale de asigurari sociale conform art. 23, alin. (1). 
 
 Având în vedere cele prezentate, conform eviden�elor Inspectoratului Teritorial 
de Munc� men�ionate prin adresa nr. , dl. a desf��urat activitate la FUNDA�IA în 
baza unor contracte individuale de munc�, situa�ie în care angajatorul avea obliga�ia 
de calculare, re�inere �i virare a tuturor contribu�iilor legale generate de acest contract 
indiviual de munc�. 
 
 În contextul de mai sus, se re�ine c�  organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
în mod corect la calcularea de diferen�e aferente contribu�iei asigur�rilor sociale 
datorate de angajator, în sum� de lei, urmând a se respinge contesta�ia, pentru acest 
cap�t de cerere, ca neântemeiat� . 
  
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de 
întârziere aferente contribu�iei asigur�rilor sociale datorate de angajator, în sum� de 
lei, potrivit principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul “. 
 
 Referitor la suma de  lei reprezentând contribu�ia individual� de asigur�ri 
sociale re�inut� de la asigura�i �i  lei reprezentând accesorii aferente, 
cauza supus� solutionarii este daca Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate 
pronun�a pe fond în condi�iile în care contesta�ia nu este motivat�. 
 
 În fapt, prin decizia de impunere, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal�, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit de plat� în sarcina contestatoarei suma 537 
lei reprezentând contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i �i 
accesorii aferente, în sum� de  lei. 
  
 Referitor la sumele mai sus men�ionate, prin contesta�ia formulat� împotriva 
deciziei de impunere, contestatorul nu �i-a motivat �i sus�inut contesta�ia pentru 
aceste sume. 
 
 În drept, art.206 alin.1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, prevede: 
 
"Forma �i con�inutul contesta�iei : 
Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde  
 [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;" 
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 De asemenea, Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
prevede la: 
 
 pct. 2.4  
 ’’Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv’’. 
 
pct.12.1 
 “Contesta�ia poate fi respins� ca : 
 [...] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse solu�ionarii; [...]” 
 
 Avand în vedere cele re�inute mai sus, faptul c� societatea nu aduce nici 
un argument cu privire la cuantumul debitului stabilit suplimentar de plat� �i a 
major�rilor  aferente, urmeaz� a se respinge ca nemotivat� contesta�ia pentru suma 
de  lei (lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i,  lei - 
major�ri de întârziere aferente contribu�ia individual� de                 asigur�ri sociale 
re�inut� de la asigura�i,  lei – penalit��i de întârziere pentru re�inere la surs� aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� pentru angaja�i) . 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza  art.21 �i art. 24 din Legea 
nr.19/2000 privind privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigurari 
sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i art.206 �i art.216 alin. (1) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 

D E C I D E  
 

 1. Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei formulat� de FUNDA�IA 
pentru suma de reprezentând: 
 - lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
 - lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri     
                  sociale datorat� de angajator ; 
 
 2. Respingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de FUNDA�IA  pentru 
suma de lei reprezentând: 
  lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la   
                  asigura�i; 
 -      lei - major�ri de întârziere aferente contribu�ia individual� de  
                   asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
 -        penalit��i de întârziere pentru re�inere la surs�  aferente      
                   contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� pentru angajati. 
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