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DECIZIA nr. 48/21.07.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L.     
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 
A.F.P. Constan�a - S.A.I.F. prin adresa nr…….. din 25.06.2008, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr……. din 25.06.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA 
S.R.L., cu sediul în Constanta, bd……… nr…., bl…., sc…., et…., ap….  CUI ………...  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale suplimentare stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr…….. din 23.05.2008, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie din 22.05.2008 de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul A.F.P. Constan�a - S.A.I.F., în cuantum total de 
…….. lei, compuse din: 

�  ……. lei – CAS angajator; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – �omaj angajator; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – CASS angajator; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – fond de garantare; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – CAS asigura�i; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – �omaj asigura�i; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 
�  ……. lei – CASS asigura�i; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente; 

 
Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al societ��ii, fiind îndeplinite 

prevederile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.207 alin.(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actul atacat a fost întocmit în data de 23.05.2008 iar contesta�ia a fost depus� la 
organul emitent în data de 20.06.2008, fiind înregistrat� sub nr……... 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� prev�zute la art.206 �i 
209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, astfel încât 
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�. 

 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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    I.  Prin contesta�ia înregistrat� la A.F.P. Constan�a - S.A.I.F. sub nr……./20.06.2008, 
petenta, prin reprezentantul s�u legal, formuleaz� ac�iune împotriva Deciziei de impunere 
nr…….. din 23.05.2008, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 22.05.2008, 
solicitând anularea diferen�elor suplimentare de contribu�ii sociale stabilite de organul de 
inspec�ie. 

În acest sens, petenta arat� c� diferen�ele suplimentare de obliga�ii fiscale au fost calculate 
eronat de organul de inspec�ie fiscal�, ca urmare a prelu�rii eronate a fondului total de salarii din 
statele de salarii aferente perioadelor sept.2006, martie-mai 2007, iulie-oct.2007, precum �i a 
aplic�rii cotelor de contribu�ii aferente asigura�ilor la fondul total de salarii pe unitate iar nu la 
brutul realizat al fiec�rui angajat în parte, în perioada iunie 2005-august 2006. 

Petenta subliniaz� c� datorit� rotunjirilor care se aplic� pentru fiecare salariat în statele de 
plat�, rezult� în realitate o contribu�ie mai mic� decât cea  rezultat�  prin aplicarea cotei asupra 
fondului total de salarii pe unitate.  

 
II.  Verificarea finalizat� prin Raportul de inspec�ie fiscal� din 22.05.2008 a fost 

efectuat� la solicitarea G�rzii Financiare Constan�a, transmis� prin adresa 
nr......./CT/22.01.2008, având ca obiectiv stabilirea obliga�iilor fiscale în întregime datorate 
bugetului de stat de c�tre societate. 

Urmare verific�rii modului de calcul �i virare a contribu�iilor la asigur�rile sociale, 
asigur�rile sociale de s�n�tate, �omaj precum �i la fondurile speciale aferente salariilor achitate 
angaja�ilor pentru perioada 01.06.2004-31.12.2007, organul de inspec�ie a constatat  c� societatea 
a calculat în mod eronat obliga�iile cuvenite bugetului de stat în anumite luni, motiv pentru care a 
stabilit diferen�e suplimentare de plat�, �i, aferent acestora, obliga�ii fiscale accesorii constând în 
major�ri de întârziere. 

Pentru obliga�iile fiscale suplimentare stabilite în cuantum de .......... lei, organul de 
inspec�ie a întocmit Decizia de impunere  nr......... din 23.05.2008. 

 
 III.    Având in vedere actele si 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 in spe��, se re�in urm�toarele: 
 În fapt, urmare verific�rii modului de calcul �i virare a contribu�iilor la asigur�rile 
sociale, asigur�rile sociale de s�n�tate, �omaj precum �i la fondurile speciale aferente salariilor 
achitate personalului pentru perioada 01.06.2004-31.12.2007, organul de inspec�ie din cadrul 
A.F.P. Constan�a - S.A.I.F. a constatat c� societatea a calculat eronat obliga�iile cuvenite 
bugetului de stat, stabilind din acest motiv debite suplimentare �i obliga�ii fiscale accesorii în 
cuantum total de ……… lei. 

 Petenta contest� aceast� m�sur�, sus�inând c� diferen�ele stabilite suplimentar de c�tre 
organul de inspec�ie au rezultat ca urmare a prelu�rii eronate a fondului de salarii din state în 
lunile sept.2006, martie-mai �i iulie–oct.2007, precum �i a aplic�rii cotelor de contribu�ii datorate 
de angaja�i la fondul total de salarii pe unitate �i nu la salariul brut realizat de fiecare salariat în 
parte, rezultând astfel diferen�e datorit� rotunjirilor de sume. 

În sprijinul sus�inerilor sale, petenta a anexat la dosarul contesta�iei state de salarii �i 
declara�iile privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat depuse la A.F.P.Constan�a. 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� diferen�ele de contribu�ii sociale aferente 

salariilor pl�tite angaja�ilor au fost stabilite în mod legal de organul de  inspec�ie. 
 
a) Referitor la debitul stabilit suplimentar în sum� de …….. lei reprezentând 

contribu�ia angajatorului la asigur�rile sociale de stat �i la major�rile de întârziere aferente 
în cuantum de …….. lei, precum �i la debitul în sum� de ……... lei reprezentând contribu�ia 
asigura�ilor la asigur�rile sociale de stat �i la major�rile de întârziere în cuantum de ……. 
lei: 
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În drept, baza de calcul a contribu�iei angajatorului �i a asigura�ilor la asigur�rile sociale 

este reglementat� la art.23 �i 24 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte 
drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

„ ART. 23 
     (1) Baza lunar� de calcul a contribu�iei individuale de asigur�ri sociale în cazul 
asigura�ilor o constituie: 
     a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile �i adaosurile, 
reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munc�, în cazul asigura�ilor prev�zu�i la  
art. 5 alin. (1) pct. I (persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de contract individual de 
munc�) […]; 
    ART. 24 
     (1) Baza lunar� de calcul, la care angajatorul datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale, 
o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigura�ii prev�zu�i la art. 5 alin. 
(1) pct. I (persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de contract individual de munc�)” . 

În spe��, analizând datele din Anexa nr.17 a Raportului de inspec�ie comparativ cu cele 
din statele de plat� depuse la dosar de petent�, rezult� c� organul de inspec�ie a luat în considerare 
ca baz� lunar� de calcul a contribu�iei datorat� de angajator la asigur�rile sociale pentru lunile 
sept.2006, martie-mai �i iulie-oct.2007, totalul salariilor tarifare de încadrare eviden�iat în 
coloana “ Salariu” din state �i nu fondul total de salarii brute lunare realizate eviden�iat în 
coloana “Realizat”, în func�ie de num�rul de ore lucrat de fiecare angajat, având în vedere c� în 
respectiva perioad� au existat angaja�i care nu au lucrat integral timpul normat din lun�.  

În privin�a modului de stabilire a contribu�iei datorat� de asigura�i pentru asigur�rile 
sociale, din Anexa nr.18 a raportului de inspec�ie a rezultat c� în perioada verificat� organul de 
inspec�ie a aplicat cota de 9,5 % asupra totalului lunar al salariilor tarifare de încadrare �i nu 
asupra salariilor individuale brute realizate lunar de salaria�i. 

În aceste condi�ii, se va desfiin�a par�ial raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de 
impunere nr……./23.05.2008 pentru cap�tul de cerere constând în modul de stabilire a 
contribu�iei angajatorului �i a asigura�ilor la asigur�rile sociale de stat precum �i a obliga�iilor 
fiscale accesorii, urmând ca la reverificare organul de inspec�ie fiscal� s� reanalizeze baza de 
calcul a acestor contribu�ii, în func�ie de fondul de salarii lunare realizate rezultat din statele de 
plat� depuse la I.T.M. �i în corela�ie cu fondul de salarii înregistrat în balan�ele de verificare 
lunare, precum �i de salariile individuale brute realizate lunar, în conformitate cu dispozi�iile 
art.23 �i 24 din Legea nr.19/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
b)  Referitor la debitul stabilit suplimentar în cuantum de …….. lei reprezentând 

contribu�ia angajatorului la fondul de �omaj �i la major�rile de întârziere aferente în 
cuantum de …….. lei, precum �i la debitul în cuantum de ……. lei reprezentând contribu�ia 
asigura�ilor la fondul de �omaj �i la major�rile de întârziere în cuantum de ……. lei: 

În drept, baza de calcul a contribu�iei angajatorului �i a asigura�ilor la fondul de �omaj 
este reglementat� la art.26 �i 27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj 
�i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�: 

„ ART. 26 
     Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la bugetul asigur�rilor pentru 
�omaj, în cot� de 2,5% ( pentru anul 2006 �i 2% pentru anul 2007), aplicat� asupra fondului 
total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, 
prev�zute la art. 19. 

ART. 27 
     (1) Angajatorii au obliga�ia de a re�ine �i de a vira lunar contribu�ia individual� la 
bugetul asigur�rilor pentru �omaj, în cot� de 1%, aplicat� asupra salariului de baz� lunar brut, 
pentru asigura�ii prev�zu�i la art. 19 lit. a)( persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de 
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contract individual de munc� sau pe baz� de contract de munc� temporar�, în condi�iile legii, cu 
excep�ia persoanelor care au calitatea de pensionari)”. 

În spe��, din analiza Anexei nr.21 a raportului de inspec�ie comparativ cu datele din 
statele de plata depuse la dosar de petent�, rezult� c� organul de inspec�ie a luat în considerare ca 
baz� lunar� de calcul a contribu�iei datorat� de angajator la fondul de �omaj pentru lunile 
sept.2006, martie-mai �i iulie-oct.2007, totalul salariilor tarifare de încadrare eviden�iat în 
coloana “ Salariu” din state �i nu fondul total de salarii brute lunare realizate eviden�iat în 
coloana “Realizat”, în func�ie de num�rul de ore lucrat de fiecare angajat, având în vedere c� în 
respectiva perioad� au existat angaja�i care nu au lucrat integral timpul normat din lun�.  

Procedând în acest mod, au rezultat evident diferen�e între contribu�ia calculat� la totalul 
salariilor tarifare de încadrare �i contribu�ia datorat� în conformitate cu dispozi�iile art.26 din 
lege, la fondul total de salarii brute lunare realizate de salaria�i. 

În aceste condi�ii, se va desfiin�a cap�tul de cerere constând în modul de determinare a 
contribu�iei angajatorului la fondul de �omaj precum �i a obliga�iilor fiscale accesorii, urmând ca 
la reverificare organul de inspec�ie s� reanalizeze baza de calcul a acestei contribu�ii, în func�ie de 
fondul de salarii brute lunare realizate rezultat din statele de plat� depuse la I.T.M. �i în corela�ie 
cu fondul de salarii înregistrat în balan�ele de verificare lunare, în conformitate cu dispozi�iile 
art.26 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii 
for�ei de munc�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 În privin�a modului de determinare a contribu�iei individuale la fondul de �omaj, din 
analiza statelor de salarii aferente aceleia�i perioade, reiese c� petenta a calculat în mod eronat 
aceast� contribu�ie aplicând cota legal� la salariile individuale realizate de salaria�i, contrar 
dispozi�iilor art.27 din lege unde se precizeaz� c� aceasta se aplic� asupra salariului de baz� lunar 
brut  (tarifar de încadrare), în textul legii neexistând nici o referire cu privire la salariul realizat de 
asigura�i, aferent timpului de munc� lucrat.    
 Din analiza datelor înscrise în Anexa nr.22 rezult� c� organul de inspec�ie a aplicat corect 
cota de contribu�ie de 1% asupra totalului salariilor de baz� lunare brute (de încadrare) din 
perioada verificat�. 
 În aceste condi�ii, se va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� de petent� 
împotriva contribu�iei individuale la fondul de �omaj în cuantum de ……. lei stabilit� suplimentar 
de organul de inspec�ie, �i, pe cale de consecin��, �i contesta�ia formulat� împotriva major�rilor 
de întârziere aferente acestui debit, în cuantum total de …….. lei.  
   

c)  Referitor la debitul stabilit suplimentar în cuantum de ……. lei reprezentând 
contribu�ia angajatorului la fondul unic de s�n�tate �i la major�rile de întârziere aferente 
în cuantum de ……. lei, precum �i la debitul în cuantum de …….. lei reprezentând 
contribu�ia asigura�ilor la fondul unic de s�n�tate �i la major�rile de întârziere în cuantum 
de ……. lei: 

În drept, baza de calcul a contribu�iei angajatorului �i a asigura�ilor la asigur�rile sociale 
de s�n�tate este reglementat� la art.257 �i 258 titlul VIII din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 
privind reforma în domeniul s�n�t��ii, în vigoare începând cu data de 28 mai 2006, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

„ART. 257 
     (1) Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare pentru 
asigur�rile de s�n�tate, cu excep�ia persoanelor prev�zute la art. 213 alin. (1). 
     (2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma unei cote de 6,5%, 
care se aplic� asupra: 
     a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; 
         ART. 258 
     (1) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea asigura�ii au obliga�ia 
s� calculeze �i s� vireze la fond o contribu�ie de 7% asupra fondului de salarii, datorat� pentru 
asigurarea s�n�t��ii personalului din unitatea respectiv�. 
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     (2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se în�elege totalitatea sumelor 
utilizate de o persoan� fizic� �i juridic� pentru plata drepturilor salariale sau asimilate 
salariilor ”. 

În spe��, din analiza Anexei nr.25 a raportului de inspec�ie comparativ cu datele din 
statele de plata depuse la dosar de petent�, rezult� c� organul de inspec�ie a luat în considerare ca 
baz� lunar� de calcul a contribu�iei datorat� de angajator la fondul de asigur�ri de s�n�tate pentru 
lunile sept.2006, martie-mai �i iulie-oct.2007, totalul salariilor tarifare de încadrare eviden�iat în 
coloana “ Salariu” din state �i nu fondul total de salarii realizat lunar eviden�iat în coloana 
“Realizat”, în func�ie de num�rul de ore lucrat de fiecare angajat, având în vedere c� în 
respectiva perioad� au existat angaja�i care nu au lucrat integral timpul normat din lun�.  

Procedând astfel, au rezultat în mod evident diferen�e între contribu�ia calculat� la totalul 
salariilor tarifare de încadrare �i contribu�ia datorat� în conformitate cu dispozi�iile art.258 din 
lege,  asupra fondului de salarii realizat de salaria�i. 

În aceast� situa�ie, se va desfiin�a cap�tul de cerere constând în modul de determinare a 
contribu�iei angajatorului la asigur�rile de s�n�tate precum �i a obliga�iilor fiscale accesorii, 
urmând ca la reverificare organul de inspec�ie s� reanalizeze baza de calcul a acestei contribu�ii, 
în func�ie de fondul de salarii realizat rezultat din statele de plat� depuse la I.T.M. �i în corela�ie 
cu fondul de salarii înregistrat în balan�ele de verificare lunare, în conformitate cu dispozi�iile 
art.258 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

În privin�a contribu�iei asigura�ilor la asigur�rile de s�n�tate, din Anexa nr.26 a raportului 
de inspec�ie rezult� c� în perioada ianuarie-iunie 2006 organul de inspec�ie a aplicat cota de 6,5 
% asupra fondului total de salarii realizat lunar �i nu asupra veniturilor din salarii realizate 
individual de fiecare salariat, contrar dispozi�iilor art.257 din Legea nr.95/2006, rezultând din 
acest motiv diferen�e de obliga�ii ca urmare a rotunjirilor aplicate.  

Deasemenea, în perioada sept.2006, martie-mai �i iulie-oct.2007, se constat� c�, la 
calculul contribu�iei individuale la asigur�rile de s�n�tate organul de inspec�ie fiscal� a luat în 
considerare totalul salariilor tarifare de încadrare eviden�iat în coloana “ Salariu” din state �i nu 
veniturile din salarii realizate lunar de fiecare angajat, eviden�iate în coloana “Realizat”, 
nerespectând dispozi�iile art.257 din lege.  

În aceste condi�ii se va desfiin�a cap�tul de cerere constând în modul de determinare a 
contribu�iei asigura�ilor la asigur�rile de s�n�tate precum �i a obliga�iilor fiscale accesorii, 
urmând ca la reverificare organul de inspec�ie fiscal� s� reanalizeze baza de calcul a acestei 
contribu�ii, în func�ie de veniturile din salarii brute realizate de fiecare salariat rezultate din 
statele de plat� depuse la I.T.M. �i în corela�ie cu fondul de salarii realizat înregistrat în balan�ele 
de verificare lunare, în conformitate cu dispozi�iile art.257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
d)  Referitor la debitul stabilit suplimentar în cuantum de ……. lei reprezentând 

contribu�ia angajatorului la fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale �i la 
major�rile de întârziere aferente în cuantum de ……. lei: 

În drept, baza de calcul a contribu�iei angajatorului la fondul de garantare pentru plata 
crean�elor salariale este reglementat� la art.7 din Legea nr.200/2006 privind constituirea �i 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean�elor salariale, unde se precizeaz�: 

„ART. 7 
     (1) Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la Fondul de garantare, în cot� 
de 0,25% , aplicat� asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salaria�i”. 

În spe��, din analiza Anexei nr.29 a raportului de inspec�ie comparativ cu datele din 
statele de plata depuse la dosar de petent�, rezult� c�  organul de inspec�ie a luat în considerare ca 
baz� lunar� de calcul a contribu�iei datorat� de angajator la fondul de garantare pentru plata 
crean�elor salariale pentru lunile martie-mai �i iulie-oct.2007, totalul salariilor tarifare de 
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încadrare eviden�iat în coloana “ Salariu” din state �i nu fondul total de salarii brute lunare  
realizate eviden�iat în coloana “Realizat”, în func�ie de num�rul de ore lucrat de fiecare angajat, 
având în vedere c� în respectiva perioad� au existat angaja�i care nu au lucrat integral timpul 
normat din lun�.  

Procedând astfel, au rezultat în mod evident diferen�e între contribu�ia calculat� la totalul 
salariilor tarifare de încadrare �i contribu�ia datorat� în conformitate cu dispozi�iile art.7 din lege,  
asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salaria�i. 

În aceste condi�ii, se va  desfiin�a cap�tul de cerere constând în modul de determinare a 
contribu�iei angajatorului la fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii, urmând ca la reverificare organul de inspec�ie fiscal� s� reanalizeze 
baza de calcul a acestei contribu�ii, în func�ie de fondul total de salarii brute lunare realizate 
rezultat din statele de plat� depuse la I.T.M. �i în corela�ie cu fondul de salarii realizat înregistrat 
în balan�ele de verificare lunare, în conformitate cu dispozi�iile art.7 din Legea nr.200/2006 
privind constituirea �i utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean�elor salariale. 

 
e) Referitor la debitul stabilit suplimentar în cuantum de …….. lei reprezentând 

contribu�ia angajatorului pentru concedii �i indemniza�ii �i la major�rile de întârziere 
aferente în cuantum de …….. lei: 

În drept, baza de calcul a contribu�iei angajatorului pentru concedii �i indemniza�ii este 
reglementat� la art.6 alin.(2) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile �i indemniza�iile de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

„ART.6  
(2) Persoanele juridice sau fizice prev�zute la art. 5 lit. a) ( angajatorii pentru angaja�ii 

care desf��oar� activit��i pe baz� de contract individual de munc�) au obliga�ia pl��ii cotei de 
contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii de 0,85%, aplicat� la fondul de salarii realizat, cu 
respectarea prevederilor legisla�iei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în 
sensul prezentei ordonan�e de urgen��, se în�elege totalitatea sumelor utilizate de un angajator 
pentru plata drepturilor salariale sau de natur� salarial�”. 

În spe��, din analiza Anexei nr.31 a raportului de inspec�ie comparativ cu datele din 
statele de plata depuse la dosar de petent�, rezult� c� organul de inspec�ie fiscal� a luat în 
considerare ca baz� lunar� de calcul a contribu�iei angajatorului la fondul pentru concedii �i 
indemniza�ii pentru lunile martie-mai �i iulie-oct.2007, totalul salariilor tarifare de încadrare 
eviden�iat în coloana “ Salariu” din state �i nu fondul total de salarii realizate lunar eviden�iat în 
coloana “Realizat”,  în func�ie de num�rul de ore lucrate de fiecare angajat, având în vedere c� în 
respectiva perioad� au existat angaja�i care nu au lucrat integral timpul normat din lun�.  

Procedând astfel, au rezultat în mod evident diferen�e între contribu�ia calculat� la totalul 
salariilor tarifare de încadrare �i contribu�ia datorat� în conformitate cu dispozi�iile art.6 alin.(2) 
din ordonan��  asupra fondului de salarii realizat. 

În aceste condi�ii, se va desfiin�a par�ial raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de 
impunere nr……/23.05.2008 pentru cap�tul de cerere constând în modul de stabilire a 
contribu�iei angajatorului la fondul pentru concedii �i indemniza�ii precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii, urmând ca la reverificare organul de inspec�ie s� reanalizeze baza de calcul a acestei 
contribu�ii, în func�ie de fondul de salarii lunare realizate rezultat din statele de plat� depuse la 
I.T.M. �i în corela�ie cu fondul de salarii înregistrat în balan�ele de verificare lunare, în 
conformitate cu dispozi�iile art.6 alin.(2) din O.U.G. nr.158/2005, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art.210 �i ale art.216(1) �i 

(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  
se: 

 
 



 
Adresa: B-dul I.Gh.Duca nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro, www.mfinante-ct.ro 
Tel./Fax: 0241/48 80 55 
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DECIDE: 
 

1.  Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr……. din 23.05.2008 întocmit� de organele din cadrul A.F.P. Constan�a - S.A.I.F., pentru 
obliga�iile fiscale în cuantum total de …….. lei, compuse din : 

�  ……. lei – �omaj asigura�i; 
�  ……. lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

2. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr……. din 23.05.2008, întocmit� de 
organele din cadrul A.F.P. Constan�a - S.A.I.F.,  pentru obliga�iile fiscale în cuantum total 
de …….. lei, compuse din: 

 
� …….. lei – CAS angajator; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – �omaj angajator; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – CASS angajator; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – fond de garantare; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – CAS asigura�i; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente; 
� …….. lei – CASS asigura�i; 
� …….. lei – major�ri de întârziere aferente. 
 

Urmare acestei solu�ii, se va efectua o nou� verificare �i se va întocmi un nou act 
administrativ-fiscal, avându-se în vedere aspectele semnalate, act ce va fi transmis �i 
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30 zile de la primirea prezentei.  

 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 

la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.(2) 
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat� în 2007, coroborat cu 
art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 
                                              DIRECTOR EXECUTIV, 

                                          BOGDAN IULIAN HU�UC�      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S. 


