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 MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIE ŞTI  
Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii 

                                        
                                                                                                                     

 
                                                                                                

              DECIZIA nr. 118 din ….. 2016   
    privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de 

                                  ….. din …..,  jud eŃul …..  
                                                                                           

Cu adresa nr. ….., înregistratã la Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor Publice 
Ploie şti  sub nr. ….., Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice …..  a înaintat dosarul 
contestaŃiei formulată de ….. din localitatea ….., jude Ńul ….. , împotriva Deciziei de impunere 
privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecŃia fiscală 
pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod individual şi/sau într-o 
formă de asociere nr. …...  

Decizia de impunere contestată a avut la bază măsurile stabilite de organele de control 
prin Raportul de inspecŃie fiscalã nr. …... 

….. are domiciliul fiscal în ….., jud. ….. , şi are are cod unic de înregostrare …..   cu atribut 
fiscal RO. 

 
Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ….. lei  reprezentând: 

- ….. lei impozit pe venit; 
-   ….. lei accesorii aferente impozitului pe venit; 
-   ….. lei contribuŃii de asigurări sociale de sănătate ; 
-   ….. lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate ; 

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea 
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicate contribuabilulei în data de ….., iar contestaŃia a fost depusă în data de ….. şi 
înregistrată la A.J.F.P …..  sub nr. …... 

 
I.  ….. sus Ńine urm ătoarele: 
“[…] 1) DiferenŃa flagrantă dintre venitul brut respectiv …..  lei/Ha şi cheltuielile deductibile respective …..  

lei /Ha stabilite de inspecŃia fiscală. […]. 
Noi susŃinem că argumentele noastre sunt suficiente pentru a solicita reevaluarea fiscală a anului …..; an în 

care am pornit la drum fără posibilităŃi financiare. 
2) În procesul verbal încheiat în data de ….., în cap.II, pct.2 se consideră că faptele prezentate ar putea 

întruni elementele constitutive ale infracŃiunii prevăzută de art.9 alin.(1) din Legea nr.241/2005 […]. 
Considerăm măsura foarte dură atâta timp cât documentele de valorificare a mărfii au fost înscrise în 

REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂłI şi la cultura de porumb […] înscrierea facturii în registrul de încasări şi plăŃi 
reliefează clar că nu a fost nici o intenŃie de evaziune fiscală. 

NOTĂ – ObservaŃii la DEVIZUL TEHNOLOGIC CADRU: 
1) Devizul a fost calculat la partea de fertilizare pentru o producŃie medie estimată la ….. kg/Ha-apropiată de 

producŃia medie la care s-au raportat toate calculele inspecŃiei fiscale. […]. 
Din prezentarea devizului tehnologic cadru rezultă clar că preŃurile actuale ale cerealelor o cultură de porumb 

de exemplu nu este rentabilă decât peste …..  kg/Ha.[…]” 
 
II. Prin Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr. ….. întocmit la ….., s-au stabilit urm ătoarele: 
“[…] Perioada supusă inspecŃiei fiscale 
 - Impozitul pe venit din activităŃi independente: …..; […] 
  - ContribuŃia de asigurări sociale de sănătate: …..; […]. 
CAPITOLUL III – Constatări fiscale: 
1. Impozitul pe venit: […] 
Perioada verificată: …... […] 
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Pentru anul fiscal ….. : […] 
În anul agricol ….., contribuabilul a înfiinŃat culturi agricole de: orz, rapiŃă, porumb şi  o mică suprafaŃă de 

legume, pentru consumul propriu […]. 
Din verificările efectuate, organul de inspecŃie fiscală a constatat că în anul fiscal ….., contribuabilul a 

încasat subvenŃii din exploatare de la bugetul statului în sumă de ….. lei […]. 
Din verificarea documentelor puse la dispoziŃie, […], organul de inspecŃie fiscală a constatat următoarele 

deficienŃe privind modul de stabilire şi declarare de către intreprinderea individuală a venitului net impozabil şi în 
consecinŃă, a impozitului pe venit corespunzător acestuia: 

1. – contribuabilul efectuează în registrul jurnal de încasări şi plăŃi, unele operaŃiuni car nu sunt justificate de 
documente […]; 

2. – conform documentelor prezentate, rezultă faptul că în anul agricol ….., ….. a înfiinŃat culturi de ….. 
(….. hectare porumb şi ….. hectare orz ), iar din documentele financiar contabile nu rezultă modul de înregistrare 
şi valorificare a producŃiei rezultate în urma recoltării; […] 

- luând în considerare lipsa unor documente justificative care să certifice producŃia realizată şi livrată către 
centre de achiziŃie […], precum şi lipsa de documente justificative cu privire la sumele încasate în urma vânzărilor 
declarate a fi efectuate, organul de inspecŃie fiscală a estimat baza impozabilă constituită din produsele finite ce au 
fost obŃinute pe suprafaŃa cultivată. 

La estimarea bazei impozabile au fost luate în considerare producŃiile medii realizate pe teritoriul comunei 
…..  JudeŃul ….., precum şi preŃul mediu practicat în judeŃul ….. şi judeŃele limitrofe, rezultând următoarele: 

- producŃie estimată la porumb: 
  ….. ha x ….. kg/ha = ….. kg porumb, 
- producŃie estimată la orz: 
  ….. ha x ….. kg/ha = ….. kg orz. 
Venituri estimate, stabilite la preŃurile medii practicate astfel cum sunt prezentate pe site-ul A.N.A.F.ro: 
  ….. kg porumb x ….. lei/kg = ….. lei, 
  ….. kg orz x ….. lei/kg            =     ….. lei, 
  Total venituri estimate              = ….. lei […]. 
[…], organul de inspecŃie fiscală a stabilit un venit net impozabil suplimentar în sumă de ….. lei, pentru care 

s-a calculat un impozit pe venit suplimentar de plată în sumă de ….. lei. 
La stabilirea venitului net suplimentar, organul de inspecŃie fiscală a luat în considerare faptul că suma de 

….. lei reprezentând venituri din subvenŃii, sunt venituri neimpozabile. […]. 
Dobânzi de întârziere aferente impozitului pe venit  stabilit suplimentar:  
Pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar în sumă de ….. lei, pentru perioada verificată, au fost calculate 

dobânzi de întârziere în valoare totală de ….. lei, stabilite după cum urmează: 
- pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată în sumă de ….. lei pe anul ….., au fost calculate 

dobânzi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. 
- pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată în sumă de ….. lei pe anul ….., au fost calculate 

dobânzi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. 
- pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată în sumă de ….. lei pe anul ….., au fost calculate 

dobânzi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. […]. 
Penalit ăŃi de întârziere aferente impozitului pe venit stabi lit suplimentar:  
Pentru întârzierea la plată impozitului pe venit stabilit suplimentar în sumă de ….. lei, pentru perioada 

verificată, au fost calculate penalităŃi de întârziere în valoare totală de ….. lei, stabilite după cum urmează: 
- pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată în sumă de ….. lei pe anul ….., au fost calculate 

penalităŃi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. […]. 
2. Contribu Ńiile sociale obligatorii privind persoanele care re alizează venituri impozabile din activit ăŃi 

independente, activit ăŃi agricole, silvicultur ă, piscicultur ă, precum şi din asocieri f ără personalitate juridic ă: 
[…]. 

Pentru anul fiscal …..: 
Pentru venitul net stabilit suplimentar ca urmare a deficienŃelor constatate, organul de inspecŃie fiscală a 

calculat ContribuŃie asigurări sociale de sănătate suplimentar de plată astfel: 
….. lei venit net stabilit suplimentar x 5,5% = ….. lei. […]. 
Dobânzi de întârziere aferente Contribu Ńiilor sociale de asigur ări de s ănătate privind persoanele care 

realizeaz ă venituri impozabile din activit ăŃi independente, activit ăŃi agricole, silvicultur ă, piscicultur ă, 
precum şi din asocieri f ără personalitate juridic ă: 

Pentru contribuŃie de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar în sumă de ….. lei, au fost calculate 
dobânzi de întârziere la plată în sumă ….. lei, astfel: 

- pentru întârzierea la plată a contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar în sumă de 
….. lei pe anul …..  au fost calculate dobânzi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. […]. 
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Penalit ăŃi de întârziere aferente Contribu Ńiilor sociale de asigur ări de s ănătate privind persoanele care 
realizeaz ă venituri impozabile din activit ăŃi independente, activit ăŃi agricole, silvicultur ă, piscicultur ă, 
precum şi din asocieri f ără personalitate juridic ă: 

Pentru întârzierea la plată a contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar în sumă de 
….. lei, au fost calculate dobânzi de întârziere la plată în sumă de ….. lei, astfel: 

- pentru întârzierea la plată a contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate stabilită suplimentar în sumă de 
….. lei pe anul ….., au fost calculate penalităŃi de întârziere la plată în sumă de ….. lei. […].” 

 
 
III. Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere legisla Ńia în 

vigoare din perioada verificat ă, rezult ă urm ătoarele: 
 

….. are ca obiect  principal de activitate "…..  - cod CAEN …... 
* Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. încheiat de organele de inspecŃie fiscală din cadrul 

A.J.F.P. …..  a avut ca obiectiv verificarea modului de constituire, evidenŃiere şi declarare a 
impozitului pe venit şi contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei …..  şi 
taxei pe valoarea adăugată aferente  perioadei …... 

În urma reverificărilor efectuate privind impozitul pe venit şi contribuŃiei de asigurări sociale 
de sănătate aferente, organele de inspecŃie fiscală au constatat deficienŃe privind modul de 
determinare a bazei impozabile, care pe total perioadă verificată, respectiv …..  au condus la 
stabilirea unei diferenŃe suplimentare privind impozitul pe venit în sumă totală de ….. lei, aferent 
căreia au fost calculate dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ….. lei (….. lei 
dobânzi lei + ….. lei penalităŃi de întârziere). 

În urma verificărilor efectuate privind contribuŃia de asigurări sociale de sănătate care a 
cuprins perioada ….. s-a stabilit contribuŃie de asigurări sociale de sănătate  suplimentară de 
plată în sumă de  ….. lei, aferent căreia s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă 
totală de ….. lei (….. lei dobânzi  + ….. lei penalităŃi de întârziere). 

Prin contestaŃia formulată societatea contestă parŃial Decizia de impunere privind impozitul 
pe venit şi contribuŃiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane 
fizice care desfăşoară activităŃi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere 
nr. ….. pentru suma totală de ….. lei din care impozit pe venit (….. lei), accesorii aferente 
impozitului pe venit (….. lei), contribuŃii de asigurări sociale de sănătate (….. lei), accesorii 
aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate (….. lei). 
 

* I….., contestă sumele stabilite suplimentar de plată susŃinând că  diferenŃa dintre venitul 
brut respectiv …..  lei/ha şi cheltuielile deductibile respectiv …..  lei/ha stabilită de organele de 
inspecŃie fiscală este incorectă, fapt dovedit de devizul tehnologic cadru, pentru cultura de 
porumb. 

 
FaŃă de sus Ńinerile p ărŃilor şi având în vedere prevederile legale din perioada 

verificat ă, rezultă următoarele: 
Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. au fost stabilite obligaŃii fiscale aferente anului ….. 

privind impozitul pe venit, contribuŃii sociale de sănătate şi accesorii aferente în sumă totală de 
….. lei , ca urmare a estimării bazei impozabile constituită din produsele finite ce au fost obŃinute 
pe suprafaŃa cultivată luând în considerare lipsa unor documente justificative care să certifice 
producŃia realizată şi livrată către centre de achiziŃie, precum şi lipsa de documente justificative 
cu privire la sumele încasate în urma vânzărilor declarate a fi efectuate. 

Prin Raportul de inspecŃie fiscală şi Decizia de impunere încheiate în data de ….., organele 
de inspecŃie fiscală au stabilit în sarcina ….., aferent anului ….., obligaŃii suplimentare de plată la 
bugetul general consolidat în sumă totală de ….. lei  astfel: ….. lei impozit venit, ….. lei accesorii 
aferente impozitului pe venit, ….. lei contribuŃii de asigurări sociale de sănătate, ….. lei accesorii 
aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate.  

De asemenea, a fost încheiat Procesul verbal din data de ….. în care sunt consemnate 
constatările înscrise în Raportul de inspecŃie fiscală şi în Decizia de impunere din data de ….., 
concluzia organelor de inspecŃie fiscală fiind următoarea: „[…] În conformitate cu prevederile art.108 din 
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OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prezentul proces – verbal va fi 
înaintat organelor în drept în vederea continuării cercetărilor. […]”. 

Urmare deficienŃelor constatate, organele de inspecŃie fiscală au formulat Plângerea 
Penală nr. ….. în care sunt consemnate constatările înscrise în Raportul de inspecŃie fiscală şi în 
Decizia de impunere din data de …... 

Plângerea Penală nr. ….. a fost înaintată organelor de cercetare penală, respectiv 
Parchetului de pe lângă Tribunalul ….., urmând ca organele de cercetare să dispună asupra 
existenŃei sau inexistenŃei faptelor de natură penală, cu influenŃe fiscale săvârşite de către 
reprezentantul legal al ….. din localitatea ….., jud. …... 

În Plângerea penală nr. ….., se menŃioneză că faptele descrise pot întruni elementele 
constitutive ale infracŃiunii prevăzute la art. 9 alin.(1), lit.a) şi b) din Legea nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care precizează: 

  ,,Art. 9 - (1) Constituie infracŃiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi 
interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaŃiilor fiscale:  

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenŃierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaŃiunilor 

comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;  […]”. 
 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 214 alin.(1) lit.a) şi art. 216 alin.(4) din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care precizează: 
,,Art. 214  - Suspendarea procedurii de solu Ńionare a contesta Ńiei pe cale administrativ ă 

     (1) Organul de soluŃionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluŃionarea care a efectuat 
activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenŃa indiciilor săvârşirii unei cauzei atunci când: 

    a) organul infracŃiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează să fie 
dată în procedură administrativă  […] . 

Art. 216  - Solu Ńii asupra contesta Ńiei 
[…]  (4) Prin decizie se poate suspenda soluŃionarea cauzei, în condiŃiile prevăzute de art. 214. ” 
 
Potrivit acestor prevederi legale, organul de soluŃionare a cauzei poate suspenda prin 

decizie motivată soluŃionarea cauzei atunci când există indicii cu privire la săvârşirea unei 
infracŃiuni care are o înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmeză  să fie  dată în procedura 
administrativă.  

Astfel, între stabilirea obligaŃiilor înscrise în Raportul de inspecŃie fiscală nr. ….. care a stat 
la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ….. contestată parŃial, şi stabilirea caracterului  
infracŃional  al faptelor săvârşite, există o strânsă interdependenŃă de care depinde soluŃionarea 
cauzei pe cale administrativă. 

Această interdependenŃă constă în faptul că, în cauză, se ridică problema realităŃii situaŃiei  
fiscale corecte a societăŃii, respectiv realitatea tranzacŃiilor, întrucât în funcŃie de rezultatele la 
care vor ajunge organele de cercetare penală depinde soluŃionarea cauzei pe cale 
administrativă, respectiv dacă societatea datorează bugetului de stat obligaŃiile fiscale stabilite 
de control. 

Potrivit Codului de procedură penală, cercetarea penală reprezintă activitatea specifică 
desfăşurată de organele de urmărire penală, având ca scop strângerea probelor necesare cu 
privire la existenŃa infracŃiunilor, la identificarea făptaşilor şi la stabilirea răspunderii acestora, 
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată. Aceste 
aspecte pot avea înrâurire hotărâtoare asupra soluŃiei ce urmează să fie dată în procedură 
administrativă. 

În acest sens, organele administrative nu se pot pronunŃa pe fondul cauzei înainte de a se 
finaliza soluŃionarea laturii penale, având în vedere principiul de drept ,,penalul Ńine în loc civilul”. 

 Potrivit doctrinei, acŃiunea penală are întâietate faŃă de acŃiunea civilă deoarece, pe de o 
parte, cauza materială unică a celor două acŃiuni este existenŃa indiciilor săvârşirii unei 
infracŃiuni, iar pe de altă parte, soluŃionarea acŃiunii civile este condiŃionaŃă de soluŃionarea 
acŃiunii penale în privinŃa existenŃei faptei. 

Se reŃine că, decizia privind suspendarea cauzei se impune a fi luată ori de câte ori este 
vădit că soluŃia laturii penale a cauzei are o înrâurire hotărâtoare asupra dezlegării pricinii, 
suspendarea soluŃionării având natura de a preîntâmpina emiterea unei hotărâri contradictorii. 
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Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi faptul că prioritatea de soluŃionare o au  
organele de urmărire penală, care se vor pronunŃa asupra caracterului infracŃional al faptelor, 
potrivit principiului de drept ,,penalul Ńine în loc civilul”  consacrat prin art. 19 alin.(2) din Codul de 
Procedură Penală, până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latură penală, D.G.R.F.P. 
Ploieşti  prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu se poate investi cu soluŃionarea pe fond a 
cauzei, procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu prevederile art. 214 
alin.(3) din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care precizează: 

,,Art. 214  - Suspendarea procedurii de solu Ńionare a contesta Ńiei pe cale administrativ ă 
[...] (3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după 

caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluŃionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul 
care a determinat suspendarea a încetat sau nu ”. 

De asemenea, pct. 10.1 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin OPANAF nr.2906/2014, prevede: 

,,10.1. Dacă prin decizie se suspendă soluŃionarea contestaŃiei până la rezolvarea cauzei penale, organul de 
soluŃionare competent va relua procedura administrativă, în condiŃiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedură 
fiscală, numai după încetarea definitivă şi executorie a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie 
dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. SoluŃia dată de 
organele de cercetare şi urmărire penală trebuie însoŃită de rezoluŃia motivată, atunci când suspendarea a fost 
pronunŃată până la rezolvarea cauzei penale  […]”. 

 
Se reŃine că justa înŃelegere a prevederilor legale mai sus invocate trimite la concluzia că 

decizia privind suspendarea cauzei se impune a fi luată ori de câte ori este vădit că soluŃia laturii 
penale a cauzei are o înrâurire hotărâtoare asupra dezlegării pricinii, suspendarea soluŃionării 
având natura de a preîntâmpina emiterea unor hotărâri contradictorii. 

A proceda altfel, ar însemna să fi ignorat cercetările organelor de urmărire penală 
efectuate în cauză, în condiŃiile în care organele de inspecŃie fiscală au sesizat organele de 
cercetare penală  constatându-se indiciile săvârşirii unor infracŃiuni, fapt ce ar fi putut conduce la 
o contrarietate între hotărârea penală şi cea civilă, care ar fi determinat afectarea prestigiului 
justiŃiei şi a ordinii publice, cu  consecinŃele ce ar fi putut decurge din această situaŃie. 

 
 Luând în considerare cele precizate mai sus, se reŃine că până la pronunŃarea unei soluŃii 
definitive pe latura penală, D.G.R.F.P. Ploieşti  prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu se poate 
investi cu soluŃionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care, se va suspenda solu Ńionarea  
contesta Ńiei formulată de I….. din com. ….., jud. ….., cu privire la suma de ….. lei  din care: 
impozit  pe venit în sumă de ….. lei cu accesoriile aferente în suma totală de ….. lei  (….. lei 
dobânzi + ….. lei penalităŃi de întârziere), contribuŃii de asigurări sociale de sănătate  în sumă de 
….. lei cu accesoriile aferente în sumă totală de ….. lei (….. lei dobânzi + ….. lei penalităŃi de 
întârziere), sumă stabilită prin Decizia de impunere nr. ….., procedura administrativă urmând a fi 
reluată în conformitate cu prevederile art. 214 alin.(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală. 

 
IV. Concluzionând analiza pe fond  a contesta Ńiei formulată de ….. din ….., jude Ńul ….. 

, împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale stabilite 
suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi 
independent în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr. ….., act administrativ fiscal 
emis de organele de inspecŃie fiscală din cadrul  A.J.F.P. ….. , în conformitate cu prevederile art. 
216 alin.(1) din O.G nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare coroborat cu art. 352 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile uletrioare ( in vigoare incepand cu data de 
01.01.2016) , se 

 
D   E   C   I   D   E   : 

 
 1. Suspendarea solu Ńionării contesta Ńiei  formulată de …..  din comuna ….., jude Ńul 
….., împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale stabilite 
suplimentar de plată de inspecŃia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităŃi 
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independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr. …..,, pentru suma totală de 
….. lei  reprezentând: 

-    ….. lei impozit pe venit; 
-   ….. lei accesorii aferente impozitului pe venit; 
-   ….. lei contribuŃii de asigurări sociale de sănătate ; 
-   ….. lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate ; 

SoluŃionarea contestaŃiei va fi reluată la data la care societatea contestatoare sau organul 
fiscal va sesiza organul de soluŃionare competent că motivul care a determinat suspendarea a 
încetat în condiŃiile legii, în conformitate cu dispoziŃiile normative precizate în motivarea deciziei. 

 
 2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
   

  
 
 

DIRECTOR  GENERAL, 
 

 
 
 

 
                                       

 


