
 
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECIZIA nr.113/06.10.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

CONSTANTA SRL  
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr........ 

 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. – Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a prin adresa nr....../11.09.2006, înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr....../11.09.2006, cu privire la 
contesta�ia formulat� de CONSTANTA SRL, cu sediul în Medgidia, 
str........ nr..., CUI .......... 

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� de 

organele de control din cadrul S.A.F. – A.C.F. Constan�a  prin 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr....../15.08.2006, prin care s-a 
stabilit în sarcina contribuabilului accesorii în sum� total� de 
....... lei, reprezentând: 

1.contribu�ia asigur�ri sociale angajator: 
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei  
2.contribu�ia asigur�ri sociale angaja�i:  
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei 
- stopaj         ..... lei 
3.fond �omaj angajator: 
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei 
4.fond �omaj angaja�i: 
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei 
- stopaj         ..... lei 
5.contribu�ia asigurari s�n�tate angajator: 
- dobânzi        ..... lei 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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- penalit��i     ..... lei 
6.contribu�ia asigur�ri s�n�tate angaja�i: 
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei 
- stopaj         ..... lei  
            
Contesta�ia a fost introdus� de IONESCU ION, reprezentantul 

legal al CONSTANTA SRL, fiind îndeplinite prevederile art.176 
lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în 2005 �i a fost depus� în termenul prev�zut la 
art.177(1) din acela�i act normativ, fiind înregistrat� la S.A.F. 
– A.C.F. Constan�a sub nr....../01.09.2006. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur� prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003 
republicat� în 2005, în conformitate cu prevederile art.179 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze  cauza 
�i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. – A.C.F. Constan�a sub 

nr....../01.09.2006, CONSTANTA SRL formuleaz� contesta�ie 
împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� nr....../15.08.2006, 
solicitând “reevaluarea acestor penalit��i în baza documentelor de 
plat�” pe care le de�ine. 

Petenta men�ioneaz� c� în perioada 2001-2002 sumele pentru 
CAS “au fost depuse la Protoierie la datele cerute, aceasta fiind 
obligat� s� le depun� la Bugetul de Stat la termenele legale”.  

Totodat�, petenta solicit� o confruntare a chitan�elor 
originale pe care le de�ine de la Protoierie cu copiile acestora 
r�mase la Protoierie. 

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� nr......./15.08.2006 a fost 

încheiat de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a în 
urma adresei A.F.P. Medgidia nr....../13.04.2006, înregistrat� la 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr....../27.04.2006, prin care se 
solicit� efectuarea unui control în vederea regl�rii �i stabilirii 
eventualelor diferen�e în eviden�a pe pl�titor a obliga�iilor 
fiscale datorate bugetului general consolidat de stat. 

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit accesorii pentru 
nerespectarea termenelor legale de plat�, pentru perioada 
01.04.2001-31.12.2003, iar pentru perioada 01.01.2004-31.05.2006 
se men�ioneaz� c� acestea se vor calcula de c�tre A.F.P. Medgidia 
pe baza fi�ei pe pl�titor. 

Potrivit legisla�iei în materie, respectiv: 
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- Legea 19/2001 privind sistemul public de pensii �i alte 
drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare,  

- Legea 76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj 
�i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, 

- O.U.G. 150/2002 privind organizarea �i func�ionarea 
sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

termenul de plat� pentru contribu�iile în cauz� este “data 
stabilit� pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în 
cazul angajatorilor care efectueaz� plata drepturilor salariale 
lunar, dar nu mai târziu de data de 20 ale lunii urm�toare celei 
pentru care se datoreaz� plata”. 
 Organele de control au calculat dobânzi pentru perioada 
01.04.2001-31.12.2003, în conformitate cu prevederile H.G. 
564/2000, H.G. 1043/2001, H.G. 874/2002 �i H.G. 1513/2002. 
 Penalit��ile de întârziere au fost calculate pentru perioada 
01.10.2001-31.12.2003 în procent de 0,5%, conform prevederilor 
Ordonan�ei nr.26/2001, O.G. 61/2002 privind colectarea crean�elor 
bugetare.  
 Penalit��ile stopaj la surs�, pentru perioada 01.04.2001-
31.12.2003, s-au calculat în procent de 10% conform Legii 258/1998 
privind aprobarea O.G. 53/1997 pentru modificarea �i completarea 
O.G. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, O.G. 26/2001, 
O.G. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare. 
 Astfel, totalitatea accesoriilor calculate de organele 
fiscale pentru perioada 01.04.2001-31.12.2003 este de ...... lei, 
accesorii ce fac obiectul prezentei contesta�ii.   
      

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei, în condi�iile în care Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr......./15.08.2006 este un act premerg�tor care st� la baza 
emiterii deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii. 
      

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83 „Stabilirea 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din Codul de 
procedur� fiscal� republicat: 
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(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i 
art.84 alin.(4); 

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia 

impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o 
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se 
stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi de 
la care nu se poate deroga în mod unilateral. 

Totodat�, potrivt art.179 din O.G. nr.92/2003 republicat�, 
contesta�iile se pot formula “împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal� “. 

În aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
republicat�, M.F.P. a emis Instruc�iuni aprobate prin Ordinul 
519/2005, unde la pct.5.1. se precizeaz�: 

“Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art.179 alin.(1) 
din Codul de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute 
expres �i limitativ de lege”. 

    
 Fa�� de cele ce preced, se re�ine c� cercetarea fondului 
cauzei nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile 
art.183, alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�: 
 “Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar când 
se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la 
analiza pe fond a cauzei”. 
 Luând în considerare faptul c� CONSTANTA SRL din Medgidia 
contest� Raportul de inspec�ie fiscal� ......./15.08.2006, act 
premerg�tor emiterii deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin 
serviciul Solu�ionare Contesta�ii va respinge cererea 
contribuabilului ca fiind prematur formulat�. 
      

     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei  �i  
în temeiul dispozi�iilor art.183 alin.(5) din OG nr.92/2003 
republicat� în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat 
cu pct.13 lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor titlului IX din O.G. nr.92/2003 republicat�, se   
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DECIDE: 

 
 

Respingerea contesta�iei ca prematur formulat� de c�tre  
CONSTANTA SRL împotriva Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr......../15.08.2006, încheiat de S.A.F. – Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a pentru suma de ....... lei, reprezentând: 

1.contribu�ia asigur�ri sociale angajator: 
- dobânzi        ..... lei 
- penalit��i     ..... lei  
2.contribu�ia asigur�ri sociale angaja�i:  
- dobânzi         ..... lei 
- penalit��i      ..... lei 
- stopaj          ..... lei 
3.fond �omaj angajator: 
- dobânzi         ..... lei 
- penalit��i      ..... lei 
4.fond �omaj angaja�i: 
- dobânzi         ..... lei 
- penalit��i      ..... lei 
- stopaj          ..... lei 
5.contribu�ia asigurari s�n�tate angajator: 
- dobânzi         ..... lei 
- penalit��i      ..... lei 
6.contribu�ia asigur�ri s�n�tate angaja�i: 
- dobânzi         ..... lei 
- penalit��i      ..... lei 
- stopaj          ..... lei  
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 

termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din 
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004.   

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

 
 

 
 
       
M.L./5ex 


