
 
 

DECIZIA NR.46 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008. 
 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Control Financiar Fiscal asupra contesta�iei 
formulat� de SC X  SRL din OR��TIE, împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2008. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând : 
...lei – impozit  venit din activit��i desf��urate în baza contractelor civile;  
... lei – major�ri de întârziere aferente impozit venit;   
... lei – contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i;                     
... lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru asigur�ri de  
                  s�n�tate.  
                        De asemenea petenta contesta �i Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. .../2008, precum �i  Dispozi�ia 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr..../2008. 
                        Decizia de impunere nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, a fost expediat� cu adresa nr. 
.../2008, primit� de petent� în data de ...2008, potrivit confirm�rii de primire 
anexat� în copie la dosarul contesta�iei. 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X  SRL la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. 
.../2008. 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X  SRL.  
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X  SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                      Petenta arat� c� în în raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, 
la capitolul 3 punctul 2, pagina 4 se arat� faptul c� începând cu anul 2004 �i 
apoi în anii fiscali 2005 �i 2006, societatea a achitat în numerar �i a 
înregistrat în contabilitate ca pl��i prin casierie, contravaloarea unor prest�ri 
de servicii efectuate de c�tre persoane fizice constând în lucr�ri de înc�rcare 
lemn în ma�ini de transport, lucr�ri t�iere lemn cu drujba �i lucr�ri cu TAF-ul 
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efectuate de c�tre persoane fizice enumerate într-un tabel, redat în 
raportul de inspec�ie fiscal�.  
                      Petenta sus�ine c�, de�i se arat� faptul c� aceste persoane 
fizice nu aveau calitatea de angaja�i ai SC X SRL, ba mai mult între, SC X 
SRL �i M.I. exist� încheiat contractul de închiriere nr. .../2005, precum �i un 
contract de prest�ri servicii din 2004, astfel c� acesta a ob�inut venituri din 
activit��i independente �i avea obliga�ia declar�rii veniturilor în calitatea de 
contribuabil care în anii 2004, 2005 �i 2006 a realizat individual venituri în 
bani provenind din prest�ri de servicii �i practicarea unei meserii pentru care 
venitul net se determin� în sistem real. De asemenea, petenta arat� c� M.I.  
a ob�inut venituri prin cedarea folosin�ei bunurilor, respectiv închirierea TAF-
ului cu care a desf��urat aceste activit��i de înc�rcare �i transport material 
lemnos.  
                      Mai mult,  petenta sus�ine c� M.I., pentru prestarea serviciilor 
stabilite în contract, repsectiv înc�rcare �i transportare material lemnos, s-a 
folosit de înc� dou� persoane fizice pe care acesta le-a pl�tit munca prestat� 
din sumele înca�ate de la petenta, în baza contractului, aceste persoane 
fizice fiind aduse de c�tre el „ca angaja�i ai lui zilieri", persoane despre care 
petenta �ti doar c� domiciliaz� în Cugir, �i despre care M.I. poate da mai 
multe rela�ii pentru identificarea lor.  
                      În consecin��, petenta sus�ine c�  nu poate fi vorba despre un 
contract încheiat în baza codului civil, întrucât a semnat contractul cu M.I., 
acesta fiind calificat în profesia de mecanic utilaje.  
                      Aceia�i situa�ie s-a petrecut �i în cazul celorlalte persoane care 
mi-au prestat servicii de t�iere, manipulare �i înc�rcare material lemnos, 
ob�inând venituri pe care ar fi trebuit s� le declare în mod individual. 
                      În aceste condi�ii, petenta consider� c� în mod eronat i s-a 
impus s� achit aceste impozite, când de fapt toate persoanele care au prestat 
serviciile aveau obliga�ia de a completa �i depune declara�ii proprii de venit 
pentru anii 2004,2005 �i 2006 în care au prestat aceste activit��i, având 
obliga�ia s� completeze formularul 202 „ Declara�ie special� privind veniturile 
din activit��i independente precum �i formularul 203 „Declara�ie special� 
privind veniturile din cedarea folosin�ei bunurilor". 
                     Petenta consider� c� toate problemele fiscale sunt datorate 
faptului c� organele de control fiscal au dat o interpretare eronat� contractelor 
încheiate între societate �i persoanele fizice care aveau obliga�ia de a-�i 
declara veniturile realizate din activit��ile independente desf��urate. 
 
                      II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat o inspec�ie 
fiscal� general�.  
                   Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2008 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
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.../2008, în care organele de inspec�ie fiscal� au constatat �i motivat 
m�surile luate astfel: 
 

           Din verificarea documentelor puse la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� s-au constatat urm�toarele: 

 
II.1. Cu privire la impozitul pe venit ce se calculeaz� prin re�inere la 
surs� la momentul pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venituri  
 
            Din verific�rile efectuate asupra documentelor puse la dispozi�ie, 
s-a constatat c� SC X SRL, în anul 2004 a achitat în numerar  �i a înregistrat 
în contabilitate ca �i  pl��i  prin casierie, contravaloarea unor prest�ri de 
servicii efectuate de c�tre persoane fizice.  
                    Serviciile prestate, respectiv lucr�ri de înc�rcare lemn în ma�ini 
de transport, lucr�ri  t�iare lemn cu drujba �i lucr�ri  cu taful, au fost efectuate 
de c�tre persoanele fizice enumerate mai jos, pe baza unor contracte de 
prest�ri servicii încheiate cu societatea verificat�, persoanele în cauz� 
neavând calitatea de angaja�i ai societ��ii .  
 

Nr.crt 

Nr. 
Dispozi�ie 
de plata Data  Nume/prenume  beneficiar 

Suma 
pl�tita Explicatii 

1 DP.. … B.O. … Lucr�ri  cu drujba 
2 DP..  B.O. … Lucr�ri  cu drujba 
3 DP..  A.E … Lucr�ri  incarcat ma�ini transport 
4 DP..  M.I. … Lucr�ri  cu taful 
5 DP..  M.I. … Lucr�ri  cu taful 
6 DP..  A.E … Lucr�ri  incarcat ma�ini transport 
7 DP..  M.I. …. lucr�ri  cu taful 
8 DP…  A.E …. Lucr�ri  incarcat ma�ini transport 
9 DP..  B.O. . Lucr�ri  cu drujba 

10 DP..  M.I. …. Lucr�ri  cu taful 
11 DP..  A.E … Lucr�ri  incarcat ma�ini transport 
12 DP..  B.O. …. Lucr�ri  cu drujba 

  TOTAL     …   
  
                    Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c�, societatea 
nu a procedat la determinarea impozitului prin stopaj la surs�, nu a înregistrat 
�i nu a pl�tit impozitului aferent sumelor respective înc�lcându-se prevederile 
art.83 alin.(2) �i art. 84 din Legea 571/2003. 
            Având în vedere cele men�ionate anterior, în urma inspec�iei 
fiscale s-au stabilit în sarcina societ��ii debite suplimentare aferente 
impozitului pe venit pentru anul 2004, în sum� de … lei. 

 
           În urma verific�rilor efectuate asupra documentelor contabile 

aferente anilor fiscali 2005 �i respective 2006 s-a constatat c� societatea a 
procedat la fel ca �i în anul fiscal 2004, achitând în numerar contravaloarea  
unor prest�ri de servicii efectuate de persone fizice care nu aveau calitatea 
de angaja�i ai SC X SRL :   
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Nr.crt 

Nr. 
Dispozi�ie 

de plta Data  
Nume/prenume 

beneficiar 
Valoare baza 

de calcul Explicatii 
1   D.D  Lucr�ri  incarcare ma�ini 
2   B.C  Lucr�ri  scoatere ma�a lemnoa�a 
3   M.I.  Lucr�ri  cu tractor 
4   M.I.  Lucr�ri  cu tractor 
5   M.I.  Lucr�ri  cu taful 
6   M.I.  Lucr�ri  cu taful 
7   M.I.  Lucr�ri  cu taful 
8   M.I.  Lucr�ri  cu taful 
9   M.I.  Lucr�ri  cu taful 

 TOTAL     

 
              Societatea nu a respectat prevederile art . 78 al.1 lit. e �i art. 79 
din Legea 571 / 2003, cu modific�rile ulterioare, conform c�rora sumele astfel 
achitate trebuiau impozitate prin re�inere la surs� la momentul pl��ii prin 
aplicarea unei cote de 16%.  
            În urma inspec�iei fiscale s-a stabilit în sarcina societ��ii, un debit 
suplimentar aferent impozitului venit 2005 �i 2006 în sum� de ... lei.  

           Pentru nevirarea la termenele legale a impozitului pe venit 
stabilit suplimentar  în sum� de ... lei, s-au calculat pentru perioada …2004 - 
...2008, în conformitate cu prevederile  art.119 -120  din O.G. nr.92 / 2003, 
privind Codul de procedur� fiscal�, dobânzi/major�ri de întârziere, în sum� de 
... lei.  
 

II.2. Cu privire la Contribu�iile la asigur�rile sociale de s�n�tate 
 

            Din verific�rile efectuate asupra documentelor puse la dispozi�ia 
organelor de control s-a constatat c� agentul economic a calculat lunar, 
înregistrat în eviden�a contabil� contribu�ia datorat� de angajator �i asigura�i 
la bugetul asigur�rilor pentru s�n�tate, aferent� salariilor acordate angaja�ilor 
societ��ii. 

               Referitor la contribu�iile la asigur�ri sociale de s�n�tate, din 
verific�rile efectuate s-a constatat c� societatea nu a procedat la re�inerea 
unei cote de 6.5% aplicabil� sumelor achitate în numerar reprezentând 
contravaloare prest�rilor de servicii de c�tre persoane fizice care nu aveau 
calitatea de angaja�i ai societ��ii.  

                Conform prevederilor art. 8 al.1 �i art. 51 al. 2 lit. e din O.G. 
150 / 2002, societatea avea obliga�ia re�inerii, inregistr�rii �i vir�rii la bugetul 
general consolidat al statului a  contribu�iei la asigur�ri sociale de s�n�tate 
aferente sumelor achitate unor persone fizice pentru serviciile prestate. 

               Organele de inspec�ie fiscal�, urmare a celor prezentate 
anterior, în perioada supus� verific�rii, au stabilit în sarcina societ��i, debite 
suplimentare aferente  contribu�iei la asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de 
... lei . 
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                Pentru nevirarea la termenele legale a contribu�iei la 
asigur�ri sociale de s�n�tate stabilit� suplimentar  în sum� de ... lei, s-au 
calculat pentru perioada ...2004 - ….2008, în conformitate cu prevederile  
art.119 -120  din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
dobânzi/major�ri de întârziere, în sum� de ... lei .  
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X  SRL, are sediul în Or��tie, str. …, bl. …, ap. …, jud. 
Hunedoara, înregistrat� la ORC sub nr. J…/…/…, având codul de 
înregistrare fiscal� R …, reprezentat� de dl. I. P., în calitate de asociat unic 
�i administrator. 
 
III.1. Cu privire la impozitul pe venit din activit��i desf��urate în baza 
contractelor civile în sum� de ...lei, cauz� supus� solu�ion�rii o 
constituie legalitatea impozit�rii prin re�inere la surs� la momentul pl��ii 
prin aplicarea unei cote de 10%, respectiv 16%, pentru pl��ile prin 
casierie, reprezentând contravaloarea unor prest�ri de servicii efectuate 
de c�tre persoane fizice în baza unor contracte de prest�ri servicii 
încheiate cu societatea comercial�. 
 
              În fapt, SC X SRL, în anul 2004 a achitat în numerar �i a 
înregistrat în contabilitate ca �i pl��i prin casierie, contravaloarea unor prest�ri 
de servicii efectuate de c�tre persoane fizice. Serviciile prestate, respectiv 
lucr�ri de înc�rcare lemn în ma�ini de transport, lucr�ri  t�iare lemn cu drujba 
�i lucr�ri  cu taful, au fost efectuate de c�tre persoanele fizice enumerate mai 
jos, pe baza unor contracte de prest�ri servicii încheiate cu societatea 
verificat�, persoanele în cauz� neavând calitatea de angaja�i ai societ��ii, 
astfel :  

Nr.crt 

Nr. 
Dispozi�ie 
de plata Data  

Nume/prenume  
beneficiar 

Suma 
pl�tita Explicatii 

1   B.O.  Lucr�ri  cu drujba 
2   B.O.  Lucr�ri  cu drujba 

3   ANDRESOIU EMIL  
Lucr�ri  incarcat ma�ini 
transport 

4   M.I  Lucr�ri  cu taful 
5   MI  Lucr�ri  cu taful 

6   AE  
Lucr�ri  incarcat ma�ini 
transport 

7   MI  lucr�ri  cu taful 

8   AE  
Lucr�ri  incarcat ma�ini 
transport 

9   B.O.  Lucr�ri  cu drujba 
10   MI  Lucr�ri  cu taful 
12 DP16 24.12.2004 B.O. 130 Lucr�ri  cu drujba 
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  TOTAL        
 

             În anii 2005 �i 2006 societatea a procedat la fel ca �i în anul 
fiscal 2004, achitând în numerar contravaloarea  unor prest�ri de servicii 
efectuate de persone fizice care nu aveau calitatea de angaja�i ai SC X SRL, 
astfel:   

Nr.crt 

Nr. 
Dispozi�ie 

de plta Data  
Nume/prenume 

beneficiar 
Valoare baza 

de calcul Explicatii 
1   DD  Lucr�ri  incarcare ma�ini 
2   BC  Lucr�ri  scoatere ma�a lemnoa�a 
3   MI  Lucr�ri  cu tractor 
4   MI  Lucr�ri  cu tractor 
5   MI  Lucr�ri  cu taful 
6   MI  Lucr�ri  cu taful 
7   MI  Lucr�ri  cu taful 
8   MI  Lucr�ri  cu taful 
9   MI  Lucr�ri  cu taful 

 TOTAL     

 
              Societatea nu a procedat la determinarea impozitului prin 
stopaj la surs�, nu a înregistrat �i nu a pl�tit impozitului aferent sumelor 
respective, înc�lcându-se prevederile art. 83 alin.(2) �i art. 84 din Legea 571 / 
2003, care prevede: 
 
“ART. 83 Definirea veniturilor din alte surse: 
 (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind 
impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finan�elor Publice, 
altele decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu 
prezentul titlu. 
 ART. 84 Calculul impozitului �i termenul de plat� 
(1) Impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� de c�tre 
pl�titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului 
brut. Fac excep�ie veniturile prev�zute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru 
care cota de impunere este de 40% la venitul brut.” 
 
             De asemenea societatea nu a respectat prevederile art. 78 
alin.(1) lit. e) �i art. 79 din Legea nr. 571 / 2003, cu modific�rile ulterioare, 
care arat�: 
 
“)ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse 
    (1) În aceast� categorie se includ, îns� nu sunt limitate, urm�toarele 
venituri: 
  e) venituri primite de persoanele fizice din activit��i desf��urate pe 
baza contractelor/conven�iilor civile, încheiate potrivit Codului civil, 
altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II �i conform op�iunii 
exercitate de c�tre contribuabil. Op�iunea de impunere a venitului brut 
se exercit� în scris, în momentul încheierii fiec�rei/fiec�rui 
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conven�ii/contract civil �i este aplicabil� veniturilor realizate ca 
urmare a activit��ii desf��urate pe baza acestei/acestui 
conven�ii/contract. 
ART. 79 Calculul impozitului �i termenul de plat� 
    (1) Impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la momentul 
pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 
16% asupra venitului brut. 
    (2) Impozitul calculat �i re�inut reprezint� impozit final. 
    (3) Impozitul astfel re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 
25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost re�inut.” 
 
           Având în vedere cele men�ionate anterior, în mod legal, s-au 
stabilit în sarcina societ��ii debite suplimentare aferente impozitului pe venit 
în sum� total� de ... lei, astfel: 
- pentru anul 2004, în sum� de ... lei ( ... lei x 10 %=... lei) 
- pentru anii 2005 �i 2006 în sum� de ... lei (… lei x 16 %=... lei), 
fapt pentru care pentru acest cap�t de cerere în sum� de ... lei, 
contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.  
 
 
III.2. Cu privire la contribu�iile la asigur�rile sociale de s�n�tate în sum� 
de ... lei, cauz� supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea re�inerii  unei 
cote de 6.5% aplicabil� sumelor achitate în numerar reprezentând 
contravaloare prest�rilor de servicii efectuate de persoane fizice în baza 
unor contracte de prest�ri servicii încheiate cu societatea comercial�. 
 
            În fapt, referitor la contribu�iile la asigur�ri sociale de s�n�tate, 
s-a constatat c� societatea nu a procedat la re�inerea unei cote de 6.5% 
aplicabil� sumelor achitate în numerar reprezentând contravaloare prest�rilor 
de servicii de c�tre persoane fizice care nu aveau calitatea de angaja�i ai 
societ��ii, a�a cum s-a prezentat la punctul III.1. .  

             În drept, conform prevederilor legale ale art. 8 alin.(1) �i art. 51 
alin.(2) lit. e) din O.G. 150 / 2002, se prevede : 

 
“ART. 8 (1) Obliga�ia vir�rii contribu�iei pentru asigur�rile sociale de 
s�n�tate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaz� persoane 
cu contract individual de munca sau conven�ie civil�.  
ART. 51   (2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub 
forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra: 
e) veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor, veniturilor din dividende 
�i dobânzi �i altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în 
cazul în care nu realizeaz� venituri de natura celor prev�zute la lit. a)-
d).” 
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                       Societatea avea obliga�ia re�inerii, înregistr�rii �i vir�rii 
la bugetul general consolidat al statului a contribu�iei la asigur�ri sociale de 
s�n�tate aferente sumelor achitate unor persone fizice pentru serviciile 
prestate. 
                Urmare a celor prezentate anterior, în mod legal, organele de 
inspec�ie fiscal�, au stabilit în sarcina societ��i, debite suplimentare aferente  
contribu�iei la asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de ... lei ((… lei + … lei) x 
6,5 %=... lei), fapt pentru care pentru acest cap�t de cerere  în sum� de ... 
lei, contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.  
 
 
                        III . 3 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând : 
... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit  
... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei la asigur�ri sociale  
                 de s�n�tate, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� accesorii 
aferente obliga�iilor suplimentare stabilite, în condi�iile în care prin 
contesta�ia formulat� petenta nu a adus nici un argument în sus�inerea 
acestui cap�t de cerere �i nu a prezentat motivele de drept �i dovezile 
pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
                Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu arat� 
motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
           În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 
 „ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 
 „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.” 
 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
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aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, 
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, 
num�rul de zile de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i 
�inând cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu 
se pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care acesta în�elege 
s� combat� m�surile controlului. 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai sus �i 
de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorim 
sequitur principale » , contesta�ia pentru acest cap�t de cerere în sum� 
de ... lei reprezentând : 
 
... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit,  
... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei la asigur�ri sociale de  
                 s�n�tate,  
va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�. 
 
 
             III. 4. Referitor la contestarea Deciziei privind nemodificarea 
bazei de impunere nr. .../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
decizia a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� cu 
respectarea cu prevederilor legale în materie. 
                         
                      În drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile, la art.109 
stipuleaz�:  
„ART. 109 
    Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i 
legal. 
    (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii 
inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, 
acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de 
impunere. 
  
                     ORDINUL   MINISTRULUI ECONOMIEI �I FINAN�ELOR Nr. 
1045 din 27 august 2007 privind modificarea �i completarea Ordinului 
ministrului finan�elor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului 
"Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" prevede: 
 
„ 1. Anexa nr. 1 se modific� �i se înlocuie�te cu anexa nr. 1 a 
prezentului ordin. 
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…ANEXA 1 
    (Anexa nr. 1 la OMFP nr. 1.267/2006) 
...INSTRUC�IUNI 
de completare a formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de 
impunere" 
...a) Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" 
reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie 
fiscal� în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor 
inspec�iilor fiscale, conform Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
b) Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" se va 
completa la finalizarea unei inspec�ii fiscale generale sau par�iale �i va 
cuprinde obliga�iile fiscale pentru care s-a stabilit c� baza de impunere 
nu se modific�, iar crean�a fiscal� a fost corect determinat�. 
     
                         Prin prisma prevederilor legale, nemodificându-se baza de 
impunere pentru anumite obliga�ii fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la emiterea deciziei privind nemodificarea bazei de impunere pentru 
aceste obliga�ii fiscale. 
                       Prin DECIZIA privind nemodificarea bazei de impunere, 
organele de inspec�ie fiscal� au înscris obliga�iile fiscale verificate care au 
f�cut obiectul inspec�iei fiscale �i care s-au constatat c� au fost corect 
determinate. 
                     Având în vedere cele prezentate mai sus �i faptul c� organele de 
inspec�ie prin actul administrativ fiscal atacat nu au stabilit obliga�ii fiscale, 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere referitor la Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. .../2008 se va respinge ca fiind f�r� 
obiect �i nemotivat�. 
 
 
                            III. 5.   În ceea ce priveste contesta�ia formulat� împotriva 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr..../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�� 
de a solu�iona acest capat de cerere în condi�iile în care dispozi�ia 
privind m�surile nu se refer� la stabilirea de impozite si taxe, ci la 
m�suri în sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de 
crean�� fiscal�.  
 
                    În fapt, prin Dispozi�ia nr. .../2008, organele de inspec�ie fiscal� 
au dispus înregistrarea în eviden�a contabil� a obliga�iilor fiscale stabilite 
suplimentar �i major�ri de întârziere aferente acestora. 
                    În drept, potrivit art. 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze ,,contesta�iile formulate 
impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative asimilate 
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deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de creanta privind datoria 
vamala[…]’’  
                    ORDINUL   MINISTRULUI ECONOMIEI �I FINAN�ELOR Nr.  
1939 / 2004 pentru aprobarea formularului „ Dispozi�ie privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�”, cod 14.13.27.18, la pct. 1 din 
Anexa 2 Instruc�iunile de completare a formularului, se prevede:   
„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele 
de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va 
cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� 
bugetului general consolidat al statului.” 
                     Întrucât m�surile stabilite în sarcina societ��ii contestatoare prin 
Dispozi�ia nr. 21/30.01.2008 nu vizeaza stabilirea de obliga�ii fiscale, fapt 
pentru care aceasta nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine ca 
solu�ionarea contesta�iei pentru acest capat de cerere intr� în competen�a 
organului fiscal emitent al actului administrativ contestat, în conformitate cu 
prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz� : 
„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente” 
                    Prin adresa nr. 5348 / 03.03.2008 a Biroului de Solu�ionare a 
Contesta�iilor c�tre Activitatea de Inspec�ie fiscal�, pentru întocmire a 
dosarului contesta�iei, s-a men�ionat c� pentru cap�tul de cerere referitor la 
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
.../2008, competen�a de solu�ionare îi revine organului emitent. 
                    Având în vedere cele prezentate mai sus contesta�ia la  
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr..../2008 va fi solu�ionat� de organul emitent. 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  

 
DECIDE : 

 
          Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei  privind Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, pentru cap�tul de cerere 
privind  suma  de ... lei reprezentând : 
...lei – impozit venit din activit��i desf��urate în baza contractelor   
                  civile,     
... lei - contributie asigur�ri de s�n�tate re�inuta de la asigura�i.     
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          Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
privind Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, pentru cap�tul 
de cerere privind  suma  de ... lei reprezentând : 
... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit,  
... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei la asigur�ri sociale  
                 de s�n�tate. 
 
         Art.3 – Respingerea ca fiind f�r� obiect �i nemotivat�  a contesta�ia 
referitoare la Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
.../2008. 
 
        Art.4 – Contesta�ia la  Dispozi�ia privind m�surile stabilite de 
organele de inspectie fiscala nr. .../2008 va fi solu�ionat� de organul 
emitent. 
 
       Art.5 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  
în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   prevederilor  
legale  în  vigoare . 
 
 
 


