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DECIZIA NR.  
 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de SC X SRL, 
  înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin 

sub nr./2010 
 

 
 Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice Caraş-Severin, a fost sesizat de către  Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane 
Juridice 4, prin adresa nr./2010 înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr./2010, 
asupra contestaŃiei formulată de SC X  SRL, cu sediul în …. 
 
 Obiectul contestaŃiei îl constituie Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010, prin care s-au stabilit obligaŃii de 
plată în sumă totală de … lei , după cum urmează: 
 

-   … lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor stabilit  
suplimentar de plată, aferent perioadei 06.2009 - 12.2009; 

-   …lei - majorări de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 06.2009-
02.2010; 
 - … lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009 - 12.2009;  
 -   …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale 
datorate de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009- 02.2010; 

- …lei – contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de angajator stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 
06.2009-12.2009 

-  … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite suplimentar de 
plată, calculate pentru perioada 06.2009-02.2010 
  -    … lei – contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009   
 -    … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
sociale reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  
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-     … lei  - contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  

-      …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  

-   … lei - contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la 
asiguraŃi  stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  
 -      … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-.02.2010 

-   …lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  

-    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010  
 -    … lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -      … lei  -  contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi 
indemnizaŃii de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -   …lei - contribuŃia angajatorilor la fondul de garantare pentru plată creanŃelor 
salariale stabită suplimentar de plată, 06.2009-02.2009 
 -     …leu  -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată, 07.2009-
02.2010, calculate pentru perioada 07.2009-02.2010 
 
  ObligaŃiile fiscale suplimentare au fost stabilite de către organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin - Serviciul de InspecŃie Fiscală Persoane 
Juridice , în baza Raportului de inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. /2010. 
 Împotriva  Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite 
de inspecŃia fiscală nr./.2010, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală înregistrat 
sub nr./2010, S.C. x S.R.L ., formulează şi depune contestaŃie la DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Caraş-Severin înregistrată sub nr. /.2010. 
  
 ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  
 Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinte dispoziŃiile art.209 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin prin 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, este legal investit să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 
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I. Prin contestaŃia formulată,  POLY x  SRL   contestă, Decizia de 

impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010, 
emisă de Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane juridice , având la bază Raportul de 
inspecŃie fiscală nr./2010 şi solicită anularea acesteia. 
 În susŃinerea cauzei, contestatoarea invocă următoarele: 
 

Contestatoarea arată că prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale  
suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală nr/2010, emisă de D.G.F.P. -Serviciul 
InspecŃie Fiscală Persoane juridice, i s-a ‘’imputat’’ suma de … lei reprezentând 
contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator  şi … lei majorări de întârziere 
aferente, pentru faptul că nu a întocmit state de plată pentru numita C şi nu a calculat 
şi nu a declarat obligaŃii de plată la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale şi 
fonduri speciale. 
 De asemenea, contestatoarea susŃine că numita C  nu a lucrat în societate  nici 
o zi, în fapt în data de ...2009 când s-a efectuat inspecŃia ITM Caraş-Severin, aceasta 
s-a prezentat la societate în vederea angajării, dar nu a fost angajată, având loc doar 
discuŃii privind programul de lucru, salariul şi actele întocmirii contractului de muncă, 
angajarea urmând să se efectueze în momentul în care aceasta prezenta actele 
necesare. 
 Contestatoarea mai susŃine că, C nu a lucrat deloc în societate, aceasta 
afimând în declaraŃia olografă că a fost în societate 3 zile, astfel că, este ‘’nedrept’’  
ca, societatea să fie sancŃionată cu ‘’o sumă uriaşă  ca aceasta pentru 6 luni 
presupuse când de fapt, sunt 3 zile declarate de C’’ 
 

II. Prin  Decizia de impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată  
stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr. /2010, emisă în baza constatărilor din 
Raportul de inspecŃie fiscală nr./.2010, organele de inspecŃie fiscală  din cadrul 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Caraş-Severin – Serviciul InspecŃie Fiscală 
Persoane Juridice , au stabilit în sarcina societăŃii obligaŃii fiscale totale în sumă de … 
lei . 
 

 Organele de inspecŃie fiscală arată că verificarea s-a efectuat ca urmare a 
sesizării formulate de I.T.M. Caras-Severin prin adresa nr./2009 şi a procesului verbal 
de control  nr. /2009, încheiat de  inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Caraş-
Severin. 

Totodată, organele de inspecŃie fiscală menŃionează faptul că în perioada ...-
....2010, au efectuat un control inopinat finalizat prin procesul verbal nr./2010 pentru 
verificarea modului în care s-a societatea a adus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
Procesului Verbal de control  nr. /2009, încheiat de  inspectorii de muncă din cadrul 
I.T.M. Caraş-Severin, referitoare la  numita C, persoană găsită desfăşurând activitate 
la sediul societăŃii de organele de control  din cadrul I.T.M. Caraş-Severin, 
administratorul societăŃii neprezentând un contract  individual de muncă pe numele 
acesteia. Din declaraŃia dată de C  în faŃa organelor de inspecŃia muncii din cadrul 
I.T.M. Caraş-Severin, rezultă faptul că aceasta a desfăşurat activitate în cadrul 
societăŃii în perioada …2009, fără a semna contract individual de muncă cu 
societatea. 
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Urmare a celor arătate mai sus,  în perioada ...2010, organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin - Serviciul InspecŃie fiscală Persoane 
Juridice, au efectuat o inspecŃie fiscală parŃială întocmind Raportul de inpecŃie fiscală 
nr./2010, din care au rezultat următoarele constatări: 

 
Perioada supusă inspecŃiei fiscale 2008-2009 
Controlul a cuprins următoarele obiective: 
 

 1.  Impozitul pe veniturile din salarii, pentru perioada 2008-2009;   
 2. ContribuŃia de asigurări sociale de stat - angajator, pentru perioada 2008-2009;  
 3. ContribuŃia de asigurări sociale de stat - asiguraŃi, pentru perioada 2008-.2009;  
 4. ContribuŃia de asigurări pentru şomaj - angajator, pentru perioada 2008-2009;  
 5. ContribuŃia de asigurări pentru şomaj - angajaŃi, pentru perioada 2008-2009;  
 6. ContribuŃia pentru asigurări sociale de sănătate - angajator, pentru perioada 2008 - 
2009;  
  7. ContribuŃia pentru asigurări sociale de sănătate - angajaŃi, pentru perioada 2008 - 
2009;  
  8. ContribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru 
perioada 2008-2009; 
  9. Contributia pentru concedii si indemnizaŃii de sănătate, pentru perioada 2008-2009;  
10. Fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale, pentru perioada 2008-2009 
 
 Organele de inspecŃie fiscală, consemnează că în perioada …2009, societatea 
angajează fără contract de muncă pe numita C persoană pentru care nu întocmeşte  
state de plată pentru perioada mai sus menŃionată, nu calculează, nu înregistrează în 
contabilitate şi nu declară obligaŃii de plată la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor 
sociale.. 
 De asemenea, organele de inspecŃie fiscală precizează că numita C a declarat 
că a negociat cu angajatorul un salariu net de …lei/lună, ‘’… lei/lună fiind fondul 
salariului brut, la care se vor calcula obligaŃii de plată la impozitul pe venituri din salarii 
şi obligaŃii de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fonduri speciale, conform 
prevederilor art.57, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificărilre 
şi completările ulterioare coroborat cu art.106, 107, 108, 111 privind Codul Fiscal cu 
normele metodologice de aplicare”. 
 

 1. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a impozitului pe 
veniturile din salarii datorat bugetului de stat, în perioada 2008 - .2009, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
 
 Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată la bugetul de stat, aferente veniturilor din salarii pentru numita C în perioada 
…2009, încălcându-se astfel prevederile art.55 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fapt pentru care organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calcularea unui impozit pe venituri din salarii conform 
prevederilor art.57 alin.(1) din actul normativ sus menŃionat. 
 Pentru veniturile din salarii, neevidenŃiate în contabilitate aferente perioadei 
…2009, organele de inspecŃie fiscală au calculat o diferenŃă de impozit pe venituri din 
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salarii în sumă de … lei  precum şi majorări de întârziere aferente în sumă de …lei , 
calculate până la data de …2010. 
   
 

 2. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribuŃiei de 
asigurări sociale angajator pentru perioada 2008 - 2009, organele de inspecŃie fiscală 
au constatat următoarele: 
  

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei de asigurări sociale angajator pentru numita C în 
perioada ….2009. 

Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat că 
societatea nu a respectat prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, actualizată, astfel că, au 
stabilit contribuŃia de asigurări sociale angajator neevidenŃiată în contabilitate aferentă 
perioadei …2009 în sumă de…. lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă 
de … lei  până la data de …2010. 

 
 3. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei de 

asigurări sociale angajaŃi pentru perioada 2008 - 2009, organele de inspecŃie fiscală 
au constatat următoarele: 
  

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei de asigurări sociale angajaŃi pentru numita C în perioada 
…2009. 

Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat că 
societatea nu a respectat prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, actualizată, astfel că, au 
stabilit contribuŃia de asigurări sociale  angajaŃi neevidenŃiată în contabilitate aferentă 
perioadei ….2009 în sumă de …lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă 
de … lei , până la data de …2010. 

 
 
4. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj angajator pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj angajator  pentru 
numita C în perioada …2009. 

Societatea nu a respectat prevederile art. 26 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forŃei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioar, astfel că, au stabilit contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj angajator neevidenŃiată în contabilitate aferentă perioadei …2009 în sumă de 
… lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă de …lei , până la data de 
…2010. 
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5. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj  angajaŃi pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au reŃinut următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj angajaŃi  pentru 
numita C în perioada ….2009. 

 
 Societatea nu a respectat prevederile art. 27 din Legea nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forŃei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioar, astfel că, au stabilit contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj – angajaŃi  neevidenŃiată în contabilitate aferentă perioadei …2009 în sumă de 
… lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă de …lei , până la data de 
….2010. 
 
 

6. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei la fondul 
asigurărilor sociale de sănătate angajator pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate angajator  
pentru numita C în perioada ….2009. 

 
 Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat 

că societatea nu a respectat prevederile art. 52 din  OrdonanŃa de urgenŃă 
nr.150/2002 privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale  de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că, au stabilit contribuŃia la 
fondul asigurărilor sociale de sănătate angajator neevidenŃiată în contabilitate 
aferentă perioadei …2009 în sumă de … lei, la care au calculat majorări de întârziere 
în sumă de …lei , până la data de …2010. 
 

7. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei la fondul 
asigurărilor sociale de sănătate angajaŃi pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au reŃinut următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate angajaŃi  pentru 
numita C în perioada …2009. 

 
 Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat 

că societatea nu a respectat prevederile art. 51 din  OrdonanŃa de urgenŃă 
nr.150/2002 privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale  de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că, au stabilit contribuŃia la 
fondul asigurărilor sociale de sănătate angajaŃi neevidenŃiată în contabilitate aferentă 
perioadei …2009 în sumă de … lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă 
de …lei , până la data de …2010. 
 

8. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei pentru 
concedii şi indemnizaŃii de sănătate pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
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Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de sănătate pentru 
numita C în perioada ….2009. 

 
 Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat 

că societatea nu a respectat prevederile art.4 şi art.6 din OrdonanŃa de urgenŃă 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaŃiile de asigurări sociale de sănătate, astfel 
că, au stabilit contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de sănătate neevidenŃiată în 
contabilitate aferentă perioadei ….2009 în sumă de …lei, la care au calculat majorări 
de întârziere în sumă de …lei , până la data de …2010. 
 

9. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată a contribuŃiei de 
asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru perioada …2008 - 
…2009, organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente contribuŃiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru numita Crâsta Cristina în perioada 25.06.2009-10.12.2009. 

 
 Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat 

că societatea nu a respectat prevederile art.101 din Legea nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel că, au stabilit contribuŃia de asigurări pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale neevidenŃiată în contabilitate aferentă perioadei …2009 
în sumă de ….lei, la care au calculat majorări de întârziere în sumă de … lei , până la 
data de ….2010. 

 
 10. În urma verificării modului de calcul a obligatiei de plată la fondul de 

garantare pentru plata creanŃelor salariale pentru perioada 2008 - 2009, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

Societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară obligaŃii 
de plată aferente fondului de garantare pentru plata creanŃelor salariale  pentru 
numita C în perioada 2009. 

 
 Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat 

că societatea nu a respectat prevederile art.7 din Legea nr.200/2006 privind 
constituirea şi utizarea Fondului de garantare pentru plata creanŃelor salariale, astfel 
că, au stabilit fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale neevidenŃiat în 
contabilitate aferentă perioadei …2009 în sumă de …lei, la care au calculat majorări 
de întârziere în sumă de …leu , până la data de …2010. 

 
 Organele de inspecŃie fiscală consemnează faptul că majorările de întârziere 
au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 şi art.120 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de Procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
 

III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele 
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Invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele 
normative în vigoare în perioada verificată, se reŃin următoarele: 
 
 Referitor la suma total ă de… lei reprezentând diferen Ńe de impozit pe 
veniturile din salarii, contribu Ńia de  asigur ări pentru accidente de munc ă şi boli 
profesionale datorat ă de angajator, contribu Ńia de asigur ări sociale datorat ă de 
angajator, contribu Ńia individual ă de asigur ări sociale re Ńinut ă de la asigura Ńi, 
contribu Ńia de asigur ări pentru şomaj datorat ă de angajator, contribu Ńia 
individual ă de asigur ări pentru şomaj, contribu Ńia de asigur ări de s ănătate  
datorat ă de angajator, contribu Ńia de asigur ări de s ănătate re Ńinut ă de la 
asigura Ńi, contribu Ńia pentru concedii şi indemniza Ńii de la persoane juridice, 
contribu Ńia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plat a crean Ńelor 
salariale, precum şi accesorii aferente acestor diferen Ńe,  

cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 
Publice Cara ş-Severin prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii, se poate investi cu 
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care contestatoarea nu 
prezint ă motivele de fapt şi de drept care s ă înlăture constat ările organelor de 
inspec Ńie fiscal ă. 

 
 

În fapt, organele de inspecŃie fiscală din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin - 
Serviciul de InspecŃie Fiscală Persoane Juridic, au efectuat inspecŃia fiscală parŃială 
privind modul de calcul si evidenŃiere a impozitelor, taxelor si contribuŃiilor datorate 
bugetului general consolidat al statului la SC x SRL.    

 
 Organele de inspecŃie fiscală precizează că verificarea s-a efectuat ca urmare 

a sesizării formulate de I.T.M. Caras-Severin conform adresei nr. /2009 şi în baza 
procesului verbal nr. /2009, încheiat de inspectorii de muncă care au constatat în 
urma controlului efectuat la sediul SC x SRL , că o persoană desfăşura activitate fără 
a avea contract individual de muncă încheiat cu societatea. 
 

Potrivit celor înscrise în Raportul de inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. /2010, 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  
stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010, organele de inspecŃie fiscală din cadrul D.G.F.P. 
Caraş-Severin - Serviciului de InspecŃie Fiscală Persoane Juridice, au stabilit 
următoarele: 

 
Referitor la impozitul pe venituri din salarii şi contribu Ńiile aferente 

bugetului asigur ărilor sociale  pentru perioada 2008 - 2009, organele de inspecŃie 
fiscală au reŃinut următoarele: 

 
Pentru perioada …2009, societatea angajează fără contract de muncă pe numita 

Crâsta Cristina persoană pentru care nu întocmeşte  state de plată pentru perioada 
mai sus menŃionată, nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară 
obligaŃii de plată la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. 

 
a) Referitor la impozitul pe veniturile din salarii 
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Urmare a celor mai sus menŃionate, organele de inspecŃie fiscală au constatat  
faptul că societatea nu a respectat prevederile art.55 alin. (1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că, pentru 
veniturile din salarii neevidenŃiate în contabilitate aferente perioadei 2008 - 2009, au 
stabilit diferenŃa de impozit pe venituri din salarii în sumă de… lei precum şi majorări 
de întârziere aferente în sumă de … lei, calculate până la data de …2010. 
 
 

b) ContribuŃii asigurări sociale  
 
 În urma recalculării efectuate de organele de inspecŃie fiscală, au 

rezultat următoarele diferenŃe suplimentare de plată către bugetul asigurărilor sociale 
a statului: 

-   … lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor stabilit  
suplimentar de plată, aferent perioadei 06.2009 - 12.2009; 

-   …lei - majorări de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 06.2009-
02.2010; 
 - … lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009 - 12.2009;  
 -   …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale 
datorate de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009- 02.2010; 

- …lei – contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de angajator stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 
06.2009-12.2009 

-  … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite suplimentar de 
plată, calculate pentru perioada 06.2009-02.2010 
  -    … lei – contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009   
 -    … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
sociale reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  

-     … lei  - contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  

-      …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  

-   … lei - contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la 
asiguraŃi  stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  
 -      … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-.02.2010 

-   …lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  
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-    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010  
 -    … lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -      … lei  -  contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi 
indemnizaŃii de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -   …lei - contribuŃia angajatorilor la fondul de garantare pentru plată creanŃelor 
salariale stabită suplimentar de plată, 06.2009-02.2009 
 -     …leu  -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată, 07.2009-
02.2010, calculate pentru perioada 07.2009-02.2010. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei se reŃine că, SC x SRL  a formulat 
contestaŃie împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare 
stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010, emisă de D.G.F.P. - Serviciul InspecŃie Fiscală 
Persoane Juridice, în cuprinsul contestaŃiei societatea nu a precizat suma totală 
contestată individualizată pe categorii de impozite şi accesorii aferente.  

Totodată, contestatoarea prin contestaŃia formulată susŃine că, cele 
consemnate în Raportul de inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. /2010, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de 
inspecŃia fiscală nr./.2010, ‘’nu corespund  realităŃii, sunt rău voitoare’’, fără a aduce 
însă nici un argument de fond în susŃinerea cauzei care să fie justificat cu documente 
şi motivat pe bază de dispoziŃii legale şi care să conducă la modificarea stării de fapt 
fiscale stabilite de organele de inspecŃie fiscală. 

Ca atare, întrucât contestaŃia se analizează şi se soluŃionează având în vedere 
motivele de fapt şi drept invocate de contestatoare şi dovezile aduse de aceasta,   
D.G.F.P. Caraş-Severin – Serviciul SoluŃionare ContestaŃii prin adresa nr./2010, a 
solicitat contestatoarei în temeiul prevederilor pct.2.1 şi pct.2.5. din Ordinul 
nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ca în termen 
de 5 zile de la primirea adresei, să completeze dosarul contestaŃiei prin  comunicarea 
cuantumului sumei totale contestate, componen Ńa acesteia, motivele de fapt si 
de drept în raport de fiecare sumă. 

De menŃionat este şi faptul că organul de soluŃionare a transmis adresa nr. 
/2010 la adresa de domiciliu înscrisă de societatea contestatoare în contestaŃia 
formulată, însă corespondenŃa nu a fost ridicată până la expirarea termenului de 
păstrare la Oficiul Poştal ReşiŃa 1, iar la dosarul cauzei nu există nici o notificare 
privind schimbarea domiciliului. Facem precizarea că plicul de corespodenŃă a fost 
înapoiat la data de …2010 cu motivaŃia ‘’avizat reavizat expirat termen de păstrare’’. 
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 Având în vedere faptul că, în pofida demersului întreprins de D.G.F.P. Caraş-
Severin – Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, nu ne aflăm în prezenŃa unei contestaŃii în 
care să se precizeze clar sumele contestate şi având în vedere dispoziŃiile pct.2.1. din 
Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se 
consideră că societatea a contestat întreaga sumă stabilită prin Decizia de impunere 
privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010, aceasta 
neprezentând  însă motivele de fapt şi de drept  şi nici dovezile pentru care întelege 
să conteste decizia  sus menŃionată.  

Totodată, de precizat este faptul că, prin contestaŃia formulată societatea 
susŃine că prin ‘’Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite 
de inspecŃia fiscală nr./2010, emisă de D.G.F.P. - Serviciul InspecŃie Fiscală ne-a 
imputat suma de …lei reprezentând contribuŃia de asigurări sociale datorată de 
angajator  şi … lei majorări de întârziere aferente’’, în fapt  suma de … lei reprezintă 
baza impozabilă luată în calcul de organele de inspecŃie fiscală la stabilirea 
contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator, iar suma de … lei reprezintă 
baza de calcul la stabilirea  majorărilor de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări 
sociale datorată de angajator. 
 

În drept , OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare prevede: 
 
“Art. 206 
Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
 (1) - ContestaŃia se formulează în scris si va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta Ńiei ; 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz ă […] ;” 
(2) - Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean Ńă sau în actul administrativ atacat , cu 
excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 
  
coroborat cu dispoziŃiile H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
unde se precizează: ’’175.1. În contestaŃiile care au ca obiect sume se va specifica 
cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe categorii de impozite, taxe, 
datorie vamală, contribuŃii, precum şi accesorii ale acestora. În situaŃia în care se 
constată nerespectarea acestei obligaŃii, organele fiscale de soluŃionare competente 
vor pune în vedere contestatorului, printr-o adresă, să precizeze, în termen de 5 zile 
de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizată’’. 
 

În speŃă sunt incidente şi dispoziŃiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedură 
fiscală, republicată care prevăd: 
 
“În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept 
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care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se face în 
raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate de acestea si de 
documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei se face în limitele 
sesizării”. 
 

De asemenea, InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin 
Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, precizează: 
 
2.4. “Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire 
la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv. 
 
 2.5. În exercitarea rolului activ, organul de soluŃionare va solicita contestatorului, pe 
bază de scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de 
cinci zile de la data comunicării acesteia, a motivelor de fapt şi de drept, sub 
sancŃiunea respingerii contestaŃiei ca nemotivată”. 
 
  
 Prevederile mai sus menŃionate trebuie coroborate cu cele ale pct.12.1 lit.b) din 
acelaşi act normativ, unde se stipulează: 
 
“12.1.ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
[…] 
b) nemotivat ă, în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de 
drept în susŃinerea contestaŃiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse soluŃionării.” 
  
 Din dispoziŃiile legale menŃionate mai sus, se reŃine că în contestaŃie, 
societatea trebuie să menŃioneze atât motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile 
pe care se întemeiază acestea, organele de soluŃionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele  pentru care întelege să conteste actul 
administrativ fiscal. 
 

Pe cale de consecinŃă, având în vedere faptul că societatea prin contestaŃia 
formulată  nu aduce nici  un  argument referitor la motivele de fapt şi de drept pe care îşi 
întemeiază contestaŃia şi nici nu face dovada cu documente a altei situaŃii de fapt decât 
cea constatată de organele fiscale, coroborat cu faptul că organul de soluŃionare 
competent nu se poate substitui contestatoarei cu privire la motivele de fapt şi de drept 
prin care întelege să-şi susŃină cauza, contestaŃia va fi respinsă ca nemotivată şi 
nesusŃinută cu documente, pentru suma totală de …lei , reprezentând: … lei – impozit pe 
veniturile din salarii şi asimilate salariilor stabilit  suplimentar de plată, aferent perioadei 
…2009; .. lei - majorări de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 2009-2010; 
… lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator stabilită suplimentar de 
plată, aferentă perioadei …2009; …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de 
asigurări sociale datorate de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 2009-2010; … lei – contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi 
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boli profesionale datorate de angajator stabilită suplimentar de plată, aferentă 
perioadei …2009; …lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite 
suplimentar de plată, calculate pentru perioada 2009-2010; … lei – contribuŃia 
individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi stabilită suplimentar de plată, 
aferentă perioadei …2009;  … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei 
individuale de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, 
calculate pentru perioada 2009-2010; … lei  - contribuŃia de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 2009; .. lei - 
majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 2009-2010; … lei - 
contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei …2009; … lei - majorări de întârziere 
aferente contribuŃiei individuale de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  
stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 2009-2010; … lei – contribuŃia 
pentru asigurări de sănătate datorată de angajator stabilită suplimentar de plată, 
aferentă perioadei …2009; …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru 
asigurări de sănătate datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate 
pentru perioada 22009-2010;… lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută 
de la asiguraŃi stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei …2009; … lei - 
majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută de la 
asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 2009-2010; … lei  -  
contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice stabilită suplimentar 
de plată, aferentă perioadei….2009; … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei 
pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată, 
calculate pentru perioada 2009-2010; …lei - contribuŃia angajatorilor la fondul de 
garantare pentru plată creanŃelor salariale stabită suplimentar de plată, aferentă 
perioadei …2009; …leu  -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la 
fondul de garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată, 
calculate pentru perioada 2009-2010. 

 
Pentru considerentele prezentate în conŃinutul deciziei şi în temeiul prevederilor 

art.206 alin.(1), art.213 alin.(1), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct.175.1 din H.G. 
nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  pct.2.1.,2.5 şi pct.12.1. din 
InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. 
nr. 519/2005, se: 

 
 D E C I D E 

 
 

Respingerea ca nemotivat ă a contestaŃiei formulată de SC x SRL pentru suma 
totală de …. lei  stabilită prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr./2010 reprezentând: 

-   … lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor stabilit  
suplimentar de plată, aferent perioadei 06.2009 - 12.2009; 
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-   …lei - majorări de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 06.2009-
02.2010; 
 - … lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009 - 12.2009;  
 -   …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale 
datorate de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009- 02.2010; 

- …lei – contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de angajator stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 
06.2009-12.2009 

-  … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite suplimentar de 
plată, calculate pentru perioada 06.2009-02.2010 
  -    … lei – contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009   
 -    … lei -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
sociale reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  

-     … lei  - contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  

-      …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru perioada 
07.2009-02.2010  

-   … lei - contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la 
asiguraŃi  stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  
 -      … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-.02.2010 

-   …lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009  

-    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate datorată de angajator stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010  
 -    … lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    … lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de 
sănătate reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -      … lei  -  contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice 
stabilită suplimentar de plată, aferentă perioadei 06.2009-12.2009 
 -    …lei - majorări de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi 
indemnizaŃii de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată, calculate pentru 
perioada 07.2009-02.2010 
 -   …lei - contribuŃia angajatorilor la fondul de garantare pentru plată creanŃelor 
salariale stabită suplimentar de plată, 06.2009-02.2010 
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 -     …leu  -  majorări de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată, 07.2009-
02.2010, calculate pentru perioada 07.2009-02.2010. 
 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată la Tribunalul Caraş-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, 
conform procedurii legale. 
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