
Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

Tel./Fax: 0241/70 80 83

1

DECIZIA nr.99/03.08.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

SC CONSTANTA S.A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de S.A.F. -
Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr………/………………2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a sub nr…………/…………………2005, cu privire la
contesta�ia formulat� de SC CONSTANTA SA, Port ………………, Incinta
………………….

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� din …………………2005 întocmit de S.A.F. – Activitatea de
Control Fiscal Constan�a.

Debitul contestat este în sum� de ………………… (…………………) lei,
compus din:

- …………………… ROL (……………… RON), dobînzi de întârziere privind
contribu�ia angajatorului la fondul na�ional unic de asigur�ri
sociale de s�n�tate,

- …………………… ROL (……………… RON), dobînzi de întârziere privind
contribu�ia angajatorului la fondul ajutorului pentru �omaj,

- …………………… ROL (………………… RON) lei, major�ri �i penalit��i de
întârziere privind contribu�ia la asigur�rile sociale de stat,
datorat� de angajator.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�  republicat si a fost depus� in
termenul prevazut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

Constatându-se ca in spe�� sunt întrunite si celelalte
condi�ii de procedur�, prevazute la art.175 Titlul IX 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 Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin contesta�ia înregistrat� la organul de control sub
nr………/…………………2005 �i la Direc�ia General� a Finan�elor Publice
Constan�a sub nr………/………………2005, SC CONSTANTA S.A contest� par�ial,

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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în temeiul art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003
republicat�, Raportul de inspec�ie fiscal� din …………………2005
întocmit de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a.

În sus�inerea cauzei, sunt aduse urm�toarele argumente :

1) Referitor la Contribu�ia angajatorului la fondul na�ional
unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, petenta invoc� adresa
nr…………/…………………2003 primit� de la Casa Asigur�rilor de S�n�tate a
Ministerului Lucr�rilor Publice, Transporturilor �i
Telecomunica�iilor, în baza c�ruia a virat cu OP nr……/……………2003
suma de ……………… ROL (…………… RON ), reprezentînd major�ri de
întârziere aferente debitului.

În acest sens, contestatara anexeaz� la dosarul cauzei adresa
�i ordinul de plat� men�ionate mai sus.

2) Referitor la Contribu�ia angajatorului la fondul
ajutorului pentru �omaj, petenta arat� c� în data de 26.09.2002 a
achitat cu OP nr……… din 26.09.2002 suma de ………………… (…………) lei,
reprezentând major�ri de întârziere aferente debitului.

3) Privind Contribu�ia la asigur�rile sociale de stat
datorat� de angajator, se men�ioneaz� c� în urma procesului verbal
nr………/………………2002, s-a stabilit în sarcina societ��ii ,,plata sumei
de ………………… lei,(…………… RON) sum� ce a fost achitat� integral cu OP
…………/12.12.2002,,.

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de

………………2005 de reprezentan�ii S.A.F.- Activitatea de Control Fiscal
Constan�a, a avut ca obiectiv modul de respectare de c�tre
societate a conven�iilor de înlesniri la plat� acordate în baza
Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr.40/2002.

Privind capitolele din actul de control neînsu�ite de petent,
organul de inspec�ie fiscal� a constatat urm�toarele:

1. Referitor la Contribu�ia angajatorului la fondul na�ional
unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, perioada supus� inspec�iei
fiscale a fost 01.05.2002 - 31.04.2005.

Controlul s-a efectuat în conformitate cu OUG 150/2002 cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, OG 92/2003, verific�ndu-
se modul în care s-au respectat condi�iile privind înlesnirile la
plat� acordate prin OUG nr.40/2002 înscrise în Conven�ia
nr.4/09.08.2002 încheiat� de societate cu Casa de Asigur�ri de
S�n�tate a MLPTL.

Din verificarea documentelor financiar contabile �i
actualizând datele în vederea stabilirii modului de stingere
total� a debitelor restante e�alonate, s-a constatat c� societatea
are de achitat penalit��i de întârziere în sum� de ………………… ROL
(………… RON)

Organul de control face precizarea c� aceste diferen�e se
datoreaz� faptului c� debitele au fost stabilite la 30.06.2002 cu
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accesorii la 01.08.2002 iar acestea nu au fost actualizate pân� la
derularea graficelor de e�alonare, precum �i datorit� faptului c�
pentru debitul contribu�iei e�alonate nu au fost calculate
penalit��i de întârziere pe perioada derul�rii conven�iei, în
conformitate cu art.22 din OUG 40/2002 respectiv art.7, alin.3,
Cap 3 din Normele de aplicare ale acesteia.

2. Referitor la Contribu�ia angajatorului la fondul
ajutorului pentru �omaj, perioada supus� inspec�iei fiscale a fost
01.05.2002 - 31.04.2005, controlul efectuându-se în conformitate
cu Legea nr.76/2002 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, OG
92/2003, verificându-se modul în care s-au respectat condi�iile
privind înlesnirile la plat� acordate prin OUG 40/2002 înscrise în
Conven�ia nr……/…………………2002 încheiat� de societate cu Agen�ia
pentru ocuparea for�ei de munc�.

Actualizând datele în vederea stabilirii modului de stingere
total� a debitelor restante e�alonate s-a constatat c� societatea
are de achitat dobânzi de întârziere în sum� de …………… ROL (…………
RON) lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …………… ROL (……………
RON)lei.

În actul de control se face men�iunea c� aceste diferen�e se
datoreaz� faptului c� debitele au fost stabilite la 30.04.2002 cu
accesorii la 18.07.2002 iar acestea nu au fost actualizate pân� la
derularea graficelor de e�alonare precum �i datorit� faptului c�
pentru debitul contribu�iei e�alonate nu au fost calculate
penalit��i de întârziere pe perioada derul�rii conven�iei în
conformitate cu art.22 din OUG nr.40/2002, respectiv art.7,
alin.3, Cap.3 din Normele de aplicare ale acesteia.

3. Referitor la Contribu�ia la asigur�ri sociale de stat,
datorat� de angajator, aceasta a fost supus� inspec�iei fiscale în
perioada 01.01.2005 - 31.04.2005, în conformitate cu prevederile
Legii 19/2000 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, OG
92/2003.

 Organul de control a luat în verificare perioada de dup�
încheierea Notei nr………/………………2005 întocmit� de AFP N�vodari la
încheierea Conven�iei de înlesnire la plat� nr……/…………………2002
precum �i stabilirea eventualelor diferen�e de virat dup�
achitarea integral� a sumelor e�alonate la plat�.

În conformitate cu Nota men�ionat� mai sus, s-a constatat c�
în derularea Conven�iei încheiat� cu Casa Jude�ean� de Pensii,
termenele scadente din grafice au fost respectate, iar garan�ia a
fost constituit� în temeiul OUG 40/2002.

Se precizeaz� c� modul de achitare �i derulare a Conven�iei
CAS a fost analizat de inspectorii din cadrul AFP N�vodari,
conform Notei de constatare nr………/…………………2005.

În timpul controlului, s-a stabilit c� la încheierea
Conven�iei, societatea datoreaz� pentru perioada de derulare a
contractului diferen�e la penalit��i de întârziere în sum� de
………………… ROL (………… RON) lei, în conformitate cu art.22 din OUG
40/2002 respectiv art.7 alin.3, Cap. 3 din Normele de aplicare ale
acesteia.
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III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, sus�inerile petentei în raport de constat�rile
organului de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

În fapt, SC CONSTANTA SA, a beneficiat de înlesniri la plata
privind contribu�iile la fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate,
fondul de �omaj precum �i fondul asigur�rilor sociale de stat.

Aceste înlesniri au fost acordate în baza OUG nr.40/2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare �i a Conven�iilor
nr……/……………2002, nr……/………………2002 �i nr……/………………2002 încheiate cu
Casa de asigur�ri de s�n�tate a MLPTL, Agen�ia pentru ocuparea
for�ei de munc� respectiv cu Casa jude�ean� de pensii Constan�a.

1. Cu privire la sumele contestate de petent în cuantum de
…………………… (……………) lei �i ………………… (……………) lei reprezentând dobînzi
de întârziere privind contribu�ia angajatorului la fondul
na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, respectiv dobînzi
de întârziere privind contribu�ia angajatorului la fondul
ajutorului pentru �omaj, contestatara face dovada pl��ii acestor
sume cu OP nr………/26.02.2003, respectiv OP nr………/26.09.2002,
anexate la dosarul cauzei.

Referitor la acest aspect, în Referatul cu propuneri de
solu�ionare a contesta�iei întocmit de organul de control, se
precizeaz� urm�toarele:

„Raportul de inspec�ie a analizat �i înscris datele puse la
dispozi�ie de societate. La terminarea controlului contabila �ef�
a considerat c� nu mai are alte documente spre a le pune la
dispozi�ie. În condi�iile date cererea diminu�rii crean�ei o
consider justificat�.”

Fa�� de cele constatate urmeaz� a se admite contesta�ia
pentru suma de ………………… ROL (………… RON)  lei,  compus� din …………………
ROL (…………… RON) lei, dobânzi de întârziere privind contribu�ia
angajatorului la fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de
s�n�tate �i ………………… (………… RON) lei, dobânzi de întârziere privind
contribu�ia angajatorului la fondul ajutorului pentru �omaj.

2) Cu privire la suma de ………………… ROL (…………… RON),
reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere privind
contribu�ia la asigur�rile sociale de stat, datorat� de
angajator, se re�in urm�toarele:

În contesta�ie se arat� c� „În urma procesului verbal
nr………/………………2002 ni s-au stabilit de plat� suma de ………………
ROL,(………… RON) sum� ce a fost achitat� integral cu OP
………/12.12.2002”.

Analizând capitolul „Contribu�ia la asigur�ri sociale de
stat, datorat� de angajator” din Raportul de inspec�ie fiscal�
contestat, se observ� c� perioada supus� inspec�iei fiscale a
fost 01.01.2005 - 31.04.2005, verificându-se �i stabilirea
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eventualelor diferen�e de virat dup� achitarea integral� a
sumelor e�alonate la plat�.

În urma verific�rii, organul de control a constatat c�,
„La încheierea conven�iei societatea datoreaz� pentru

perioada de derulare a contractului diferen�e la penalit��i de
întârziere de …………………. ROL (………. RON) în conformitate cu art.22
din OUG 40/2002 respectiv art.7 alin.3 Cap.3 din Normele de
aplicare ale acesteia”.

A�a cum am men�ionat mai sus, obiectul verific�rii l-a
constituit �i stabilirea eventualelor diferen�e de virat dup�
achitarea integrala a sumelor e�alonate la plat�.

În temeiul art.22 din OUG nr.40/2002,
„Pe perioada amân�rii sau e�alon�rii la plat� a obliga�iilor

bugetare cu excep�ia major�rilor de întârziere �i a penalit��ilor
de orice fel, se datoreaz� major�ri în conformitate cu
prevederile art.83 din OG nr.11/1996 privind executarea
crean�elor bugetare, aprobat� �i modificat� prin Legea
nr.108/1996 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.”

Conform anexei de la procesul verbal se constat� c�
penalit��ile de întârziere în sum� de ………………… ROL (………… RON) au
fost calculate pe perioada e�alon�rii contribu�iei de asigur�ri
sociale ( CAS) respectiv 20.01.2003 - 20.01.2005.

Fa�� de aceast� sum� stabilit� de organul de control, în
contesta�ie nu se face nici o referire. Suma contestat� de petent
la capitolul „Contribu�ia la asigur�ri sociale de stat datorate
de angajator” este de ……………… ROL (…………… RON), motivând c� aceasta
a fost achitat� integral cu OP nr……… din 12.12.2002, anexat� la
dosarul cauzei.

Deci, a�a cum recunoa�te �i petenta, suma de …………………
(…………)lei a fost stabilit� prin Procesul verbal nr………/……………2002
�i nu prin Raportul de inspec�ie fiscal� din ………………2005 ce face
obiectul prezentei contesta�ii.

Analizând procesul verbal men�ionat mai sus se constat� c�
suma la care se face referire în contesta�ie, de ………………… lei
(…………), este un debit stabilit de organul de control „aferent
perioadei pân� la data de 01.04.2001” �i este compus din:

-maj. de intârziere CAS angajator    = ………………. (………)
-penalit��i de întârziere CAS    = ………………. (…….)
-maj. întârziere CAS asigura�i    = ………………. (…….)
-pen.întârziere CAS asigura�i        = ………………. (…… )
-pen.pentru stopaj la surs�         = ………………. (…….)

În concluzie, penalit��ile de întârziere aferente
contribu�iei de asigur�ri sociale în sum� de ……………… (…………)lei
stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� din ………………2005 �i
calculate pentru perioada 20.01.2003 - 20.01.2005, nu sunt
cuprinse în debitul men�ionat în contesta�ie de ……………… lei(…………),
acesta fiind aferent perioadei pân� la 01.04.2001.

Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se respinge contesta�ia
petentei ca fiind f�r� obiect pentru suma de ……………… ROL (…………
RON) reprezentînd major�ri �i penalit��i de întârziere privind
contribu�ia la asigur�rile sociale de stat datorat� de angajator.
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor
art.179 �i 185 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, se:

DECIDE:

1. Admiterea contesta�iei formulat� de S.C CONSTANTA S.A
pentru suma de ……………… ROL (…………… RON) lei, reprezentînd:
- ………………… ROL (…………… RON,) dobînzi de întârziere privind

contribu�ia angajatorului la fondul na�ional unic de asigur�ri
sociale de s�n�tate,

- ………………… ROL (…………… RON) lei, dobînzi de întârziere privind
contribu�ia angajatorului la fondul ajutorului pentru �omaj.

2. Respingerea contesta�iei ca fiind f�r� obiect pentru suma
de …………………… ROL (……………… RON) lei, reprezentînd major�ri �i
penalit��i de întârziere privind contribu�ia la asigur�rile
sociale de stat datorat� de angajator.

 Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.187 alin.2 din O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a.

Ptr.DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIANA DAMIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

M.L.
5/03.08.2005


