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Directia Generala a Finantelor Publice a înregistrat sub nr…./28.07.2010, 
contestatia formulata de S.C. X S.R.L., avand codul unic de inregistrare RO … 
si sediul in ….

Contestatia a fost inregistrata la Activitatea de Inspecţie Fiscală Neamţ 
sub  nr…./29.07.2010 şi  transmisă,  împreună  cu  dosarul  cauzei,  la  D.G.F.P. 
Neamţ  prin  adresa  nr…./04.08.2010,  fiind  formulată  împotriva   Deciziei  de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia 
fiscala  nr.  .../26.05.2010  având  la  bază  Raportul  de  Inspectie  Fiscala 
nr..../26.05.2010  şi  are  ca  obiect  suma  de  …  lei  reprezentând  impozit  pe 
veniturile din salarii şi contribuţii sociale şi majorări aferente.

Între  suma  menţionată  de  petentă  ca  fiind  contestată  cu  titlu  de 
contribuţie pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, respectiv … lei 
şi  contribuţia  înscrisă  în  decizia  de  impunere  în  sumă  de  …  lei,  există  o 
diferenţă de … lei în sensul că suma contestată este mai mică cu această sumă 
dintr-o eroare de transcriere a societăţii.

Având în vedere faptul că SC X SRL se află în procedura de insolvenţă, 
conform  Sentinţei  Civile  …  din  19.05.2010,  cu  adresa  nr….  din  data  de 
19.08.2010,  organul  de soluţionare a  contestaţiei  a  solicitat  administratorului 
judiciar  desemnat  să  reprezinte  contestatoarea,  să  se  prezinte  la  Biroul 
Soluţionare Contestaţii din cadrul D.G.F.P. Neamţ pentru a-şi însuşi contestaţia. 
Administratorul  judiciar  dă  curs  acestei  solicitări,  firma  Y  în  calitate  de 
reprezentant al SC X SRL însuşindu-şi contestaţia sub semnătură şi ştampilă.

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si alin.
(2), art.207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este 
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. X S.R.L..

I.  Petenta  formuleaza  contestatie  împotriva  Deciziei  de  impunere 
privind  obligatiile  fiscale  suplimentare  de  plata  stabilite  de  inspectia 
fiscala  nr..../26.05.2010, avand  la  baza  Raportul  de  inspectie  fiscala 
nr. .../26.05.2010, aratand urmatoarele:

Sumele stabilite la control au fost calculate asupra unor salarii stabilite de 
Inspectoratul  Teritorial  de Muncă Neamţ  în  urma unei  reclamaţii  depuse de 
doamna N.  Neavând  calificarea  de confecţioner  aceasta  a  fost  chemată  de 
societate câteva zile pentru a învăţa să lucreze pe maşina de butoniere dar nu 
s-a adaptat la condiţiile de muncă, a stricat utilajul (firma plătind reparaţiile şi 
piesele de schimb), motiv pentru care nu a fost angajată, deci nu a lucrat în 
cadrul  firmei  SC  X  SRL.  Petenta  precizează  faptul  că  probele  de  lucru  şi 
perioada de calificare nu au durat mai mult de 3 – 4 ore pe zi.

În concluzie, petenta solicită anularea obligaţiilor de plată în sumă totală 
de  … lei reprezentând  impozit  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţii  sociale 
stabilite suplimentar de plată în sumă de … lei şi majorări de întârziere aferente 
în sumă de … lei şi face precizarea că procesele verbale întocmite de organe 
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de inspecţie din cadrul I.T.M. Neamţ vor fi atacate în instanţă deoarece până la 
data desfăşurării inspecţiei fiscale nu a avut cunoştinţă de aceste constatări.

II.  Activitatea  de  Inspectie   Fiscala  Neamţ,  ca  urmare  a  adresei 
nr…./22.02.2010  transmisă  de  I.T.M.  Neamţ  şi  înregistrată  la  Activitatea  de 
Inspecţie Fiscală  din cadrul  D.G.F.P.  Neamţ sub nr…./23.02.2010,  prin care 
prezintă  situaţia  angajatorilor  care  folosesc  munca  fără  forme  legale  şi  a 
persoanelor  depistate,  a  întocmit  pentru  SC  X  SRL  Decizia  de  impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de  inspectia fiscala  nr..../
26.05.2010.

La  punctul  2.1.1  „Obligatii  fiscale  suplimentare  de  plata”  sunt  înscrise 
urmatoarele sume:

- … lei – baza impozabila stabilita suplimentar;
-  … lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la 

asiguraţi şi … lei majorari de intarziere aferente;
-  … lei  – contribuţia de asigurări  sociale  datorată de angajator  şi 

… lei majorari de intarziere aferente;
- … lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de 

la asiguraţi şi … lei majorari de intarziere aferente;
- … lei – contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de 

angajator şi … lei majorari de intarziere aferente;
-  … lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută 

de la asiguraţi şi … lei majorari de intarziere aferente;
- … lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator 

şi … lei majorari de intarziere aferente;
-  … lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane 

juridice sau fizice şi … lei majorari de intarziere aferente;
- … lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale şi … lei majorari de intarziere aferente;
- … lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale datorată de angajator şi … lei majorari de intarziere aferente.
La punctul 2.1.2. „Motivul de fapt” sunt cuprinse urmatoarele explicatii:
1.  Obligaţie de plată neconstituită, neînregistrată şi nedeclarată, stabilită 

suplimentar, rezultată din adresa I.T.M. Neamţ nr…./22.02.2010.
2. Pentru contribuţiile sociale stabilite suplimentar la control s-au calculat 

majorări de întârziere, pentru perioada 25.11.2008 – 18.05.2010.
La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt mentionate urmatoarele:
1. - Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, art.23 alin.(1) lit.a) şi art.24 alin.(1) – constituire cas angajaţi şi 
angajator;

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, art.257 alin.(2) 
lit.a) şi art.258 alin.(1) şi (2) – venituri asupra cărora se calculează contribuţia 
pentru asigurările sociale de sănătate;

- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea 
ocupării  forţei  de  muncă,  art.26  –  obligaţia  de  a  plăti  lunar  o  contribuţie  la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj;
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- O.U. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea  nr.200/2006 privind  constituirea  şi  utilizarea  Fondului  de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, art.7 alin.(1) obligaţia de plată;

- Legea nr.346/2002 privind  asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, republicată, art.1 - asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale;

2. O.G. nr. 92/2003 art.119 şi 120 alin.(1) – majorari de intarziere.
La  punctul  2.1.1  „Obligatii  fiscale  suplimentare  de  plata”  sunt  înscrise 

urmatoarele sume:
- … lei – baza impozabila stabilita suplimentar;
- … lei – impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

          - … lei – majorari de intarziere aferente.
La punctul 2.1.2. „Motivul de fapt” sunt cuprinse urmatoarele explicatii:
1.  Obligaţie de plată neconstituită, neînregistrată şi nedeclarată, stabilită 

suplimentar, rezultată din adresa I.T.M. Neamţ nr…./22.02.2010.
2. Pentru impozitul pe veniturile din salarii stabilit  suplimentar la control 

s-au calculat  majorări  de întârziere în sumă totală de … lei,  pentru perioada 
25.11.2008 – 18.05.2010.

La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt mentionate urmatoarele:
1. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.57 alin.(1) – nereţinerea impozitului pe veniturile din salarii;
2. O.G. nr. 92/2003 art.119 şi 120 alin.(1) – majorari de intarziere.  
Decizia de impunere privind obligatiile  fiscale suplimentare stabilite  de 

inspectia fiscala  nr..../26.05.2010 are ca anexă Raportul de inspectie fiscala 
nr..../26.05.2010 în care se precizează: 

La  Capitolul  I  „Date  despre  inspecţia  fiscală” se  menţionează  că 
inspectia  fiscală  generală  a  fost  programată  ca  urmare  a  adresei 
nr…./22.02.2010  transmisă  de  I.T.M.  Neamţ  şi  înregistrată  la  Activitatea  de 
Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. Neamţ sub nr…./23.02.2010, prin care se 
prezintă  situaţia  angajatorilor  care  folosesc  munca  fără  forme  legale  şi  a 
persoanelor depistate. 

La Capitolul III „Constatări fiscale” se menţionează următoarele:
Pentru  obligaţiile  de  plată  la  bugetul  general  consolidat  al  statului 

aferente  salariilor  s-a  utilizat  metoda  controlului  prin  sondaj,  verificându-se 
modul de constituire, înregistrare în evidenţa contabilă şi declarare la organul 
fiscal teritorial a acestora pentru fiecare a treia lună a trimestrelor din perioada 
verificată. Nu s-au constatat diferenţe între obligaţiile de plată datorate şi cele 
înregistrate în evidenţa contabilă.

Perioada de control este 01.07.2006 – 31.03.2010 pentru toate impozitele 
şi contribuţiile aferente salariilor.

Organele de inspecţie fiscală au avut de asemenea ca obiectiv stabilirea 
implicaţiilor  fiscale  rezultate  din  adresa  nr…./22.02.2010  emisă  de  I.T.M. 
Neamţ,  înregistrată  la  Activitatea  de  Inspecţie  Fiscală  din  cadrul  D.G.F.P. 
Neamţ sub nr…./23.02.2010, prin care se face cunoscută constatarea faptului 
că  la  această  instituţie  a  fost  înregistrată  sub  nr…./20.01.2010  o  sesizare 
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depusă de doamna N prin care aduce la cunoştinţă că a desfăşurat activitate la 
SC X SRL în perioada octombrie 2008 – martie 2009 fără forme legale. I.T.M. 
Neamţ a procedat la întocmirea Procesului verbal de control nr…./17.02.2010 în 
care se menţionează în anexa la pct.2 că “…pentru doamna N care a prestat 
activitate în perioada 01.10.2008 – 01.04.2009 nu a fost încheiat contract 
individual  de  muncă  în  formă  scrisă  anterior  începerii  raportului  de 
muncă.”

Urmare  adresei  emisă  de  I.T.M.  Neamţ  s-a  procedat  la  stabilirea  de 
obligaţii  fiscale  aferente  salariilor  calculate  la  salariul  minim  pe  economie 
presupus a fi  încasat de petenta N în perioada 01.10.2008 – 31.03.2009, în 
sumă totală de … lei aşa cum rezultă din anexa nr.8 la raport.

Salariul  minim luat în calcul la stabilirea obligaţiilor aferente salariilor a 
fost stabilit prin HG nr.1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe  ţară  garantat  în  plată,  modificată  şi  completată  prin  HG nr.1051/2008 la 
valoarea de … lei începând cu 01.10.2008 şi … lei începând cu 01.01.2009. 

La  Capitolul  V  „Discuţia  finală  cu  reprezentantul  legal  al 
contribuabilului”, se precizează că a fost purtată discuţia finală cu doamna B 
in  calitate  de  administrator  al  societăţii  asupra  constatarilor  si  consecintelor 
fiscale. Urmare a acestei discutii, administratorul nu a recunoscut şi nu a fost de 
acord cu obligaţiile stabilite în timpul inspecţiei fiscale aferente salariilor în sumă 
totală de … lei, motivând astfel:

„Intenţionez  să  acţionez  în  judecată  I.T.M.  Neamţ  pentru  anularea 
constatărilor referitoare la raporturile de muncă cu doamna N precum şi 
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat de 
această instituţie.

Pe cale de consecinţă urmează să contestăm în termenul legal suma 
de … lei reprezentând obligaţii aferente salariilor.”

III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare,  constatarile 
organului  fiscal,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele 
normative in vigoare pe perioada verificata, se retin urmatoarele:

Cauza supusă soluţionării este dacă în mod legal organele de inspecţie 
fiscală au stabilit că SC X SRL datorează obligatiile fiscale in suma totala de 
…  lei,  precum  si  accesorii  aferente  acestora  în  sumă  de  …  lei,  obligatii 
stabilite  prin  Decizia  de  impunere  nr....  din  data  de  26.05.2010,  aferente 
veniturilor de natura salariala acordate doamnei N in perioada 01.10.2008 – 
31.03.2009,  in  conditiile  in  care  pentru  această  persoană  societatea  nu  a 
încheiat un contract de muncă conform prevederilor Codului Muncii.

Î  n fapt  ,
Decizia  de  impunere  nr..../26.05.2010  a  fost  emisă  de  organele  de 

inspecţie  fiscală  urmare  adresei  nr…./22.02.2010  emisă  de  I.T.M.  Neamţ, 
înregistrată  la Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. Neamţ sub 
nr…./23.02.2010, prin care s-a solicitat calculul prejudiciului creat de catre SC X 
SRL prin neplata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si catre bugetul de 
stat a impozitelor si contributiilor datorate pentru doamna N care a desfasurat 
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activitati lucrative fara contract de munca la aceasta societate. Obligatiile fiscale 
datorate pentru perioada octombrie 2008 – martie 2009 sunt în sumă totală de 
… lei  (anexa  nr.8  la  raportul  de  inspecţie  fiscală)  şi  majorări  de  întârziere 
aferente în sumă de … lei.

Societatea  formuleaza  contestatie  impotriva  deciziei  de  impunere 
nr..../26.05.2010  si  solicita  anularea  obligatiilor  stabilite  în  sumă  de  …  lei, 
motivand ca doamna N neavând calificarea  de confecţioner  a  fost  chemată 
câteva  zile  pentru  a  învăţa  să  lucreze  pe  maşina  de  butoniere,  dar  nu  s-a 
adaptat  la  condiţiile  de  muncă,  a  stricat  utilajul  (firma  plătind  reparaţiile  şi 
piesele de schimb),  fapt  pentru care nu a fost  angajată,  deci  nu a lucrat  în 
cadrul  firmei  SC  X  SRL.  Petenta  precizează  faptul  că  probele  de  lucru  şi 
perioada de calificare nu au durat mai mult de 3 – 4 ore pe zi.

De asemenea, petenta precizeză faptul că procesele verbale întocmite de 
organele  de  inspecţie  din  cadrul  I.T.M.  Neamţ  vor  fi  atacate  în  instanţă 
deoarece până la data desfăşurării  inspecţiei fiscale nu a avut cunoştinţă de 
existenţa acestor documente.

În vederea emiterii unei decizii temeinice şi legale, organul de soluţionare 
a  solicitat  la  I.T.M.  Neamţ  cu adresele  nr…./02.09.2010 şi  nr…./21.09.2010, 
documentele care au stat  la baza constatărilor înscrise în Procesul verbal de 
control  nr…./17.02.2010.  Cu  adresele  nr…./10.09.2010  şi  nr…./27.09.2010, 
înregistrate la D.G.F.P. Neamţ sub nr…./16.09.2010 şi nr…./12.10.2010, I.T.M. 
Neamţ dă curs solicitărilor şi transmite, în copie, următoarele documente:

-  Anexa nr.1 la Procesul verbal de control nr…./17.02.2010 – Anexa de 
constatare în domeniul relaţiilor de muncă la SC X SRL;

- Anexa nr.2 la Procesul  verbal  de control  nr…./17.02.2010 – Plan de 
măsuri la SC X SRL;

- Sesizarea doamnei N şi Declaraţia doamnei N;
-  Procesul  verbal  de  constatare  şi  sancţionare  a  contravenţiilor 

nr…./17.02.2010;
- Adresa nr…./08.02.2010 prin care este invitat administratorul societăţii 

la sediul I.T.M. Neamţ;
- Dovada comunicării adresei nr…./08.02.2010;
- Dovada comunicării procesului verbal de control nr…./17.02.2010 prin 

afişare la sediul societăţii.  
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
Din  declaraţia  doamnei  N  din  data  de  10.02.2010  rezultă  că  pentru 

perioada octombrie 2008 – martie 2009, a lucrat pentru un salariu de … lei net 
la SC X SRL fără a semna un contract de muncă.

Din adresa nr…./08.02.2010 emisă şi comunicată prin mandat poştal de 
către I.T.M. Neamţ, rezultă că doamna B, în calitate  de administrator al SC X 
SRL a fost invitată în data de 11.02.2010, ora 11, la sediul I.T.M. Neamţ pentru 
efectuarea unui control tematic având ca obiect verificarea respectării legislaţiei 
muncii în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă şi i s-a comunicat că în caz de 
neprezentare vor fi aplicate sancţiunile prevăzute la art.8 din Legea nr.130/1999 
privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată. 
Doamna B nu a dat curs acestei solicitări.
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Urmare sesizării făcută de doamna N în sensul că a fost primită la muncă 
în  perioada  octombrie  2008  –  martie  2009,  fără  a  avea  încheiat  contract 
individual de muncă în formă scrisă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a 
întocmit pentru SC X SRL, în lipsa reprezentantului legal (prin neprezentare), 
Procesul  verbal  de control  nr…./17.02.2010 şi  anexele  care au stat  la  baza 
emiterii  acestuia,  respectiv  Anexa  nr.1  -  Anexa  de  constatare  în  domeniul 
relaţiilor de muncă la SC X SRL şi Anexa nr.2 – Plan de măsuri la SC X SRL, 
precum  şi  Procesul  verbal  de  constatare  şi  sancţionare  a  contravenţiilor 
nr…./17.02.2010. Aceste documente au fost comunicate societăţii prin afişare la 
sediul societăţii în data de 12.03.2010, de către doamna C, în calitate de organ 
constatator  şi  în  prezenţa  domnului  A,  în  calitate  de  martor,  întocmindu-se 
procesul verbal înregistrat la I.T.M. Neamţ sub nr…./15.03.2010. 

În  data  de  23.02.2010,  Activitatea  de  Inspecţie  Fiscală  Neamţ  a 
înregistrat  sub  nr….  adresa  nr…./22.02.2010  transmisă  de  I.T.M.  Neamţ  cu 
privire la angajatorii  care folosesc munca fără forme legale şi  a persoanelor 
depistate,  în  acest  sens  printre  care  şi  SC  X  SRL,  astfel  că  în  perioada 
05.05.2010 – 26.05.2010, organele de inspecţie fiscală au efectuat o inspecţie 
fiscală  generală,  stabilind  printre  altele  şi  sume  suplimentare  reprezentând 
obligaţii  fiscale  aferente  cheltuielilor  cu  salariile  neînregistrate  în  evidenţa 
contabilă pentru munca prestată fără forme legale de către doamna N.

În drept,
Legea  nr.19/2000  privind  sistemul  public  de  pensii  şi  alte  drepturi  de 

asigurări sociale, prevede:
- la art.23 alin.(1) lit.a)
„(1)  Baza  lunară  de  calcul  a  contribuţiei  individuale  de  asigurări  

sociale în cazul asiguraţilor o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art.5 

alin.(1) pct. I şi II.”
- la art.24 alin.(1)
„(1)  Baza  lunară  de  calcul  a  contribuţiei  de  asigurări  sociale 

datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie 
baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale conform art.
23 alin.(1).”

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevede:
- la art.257 alin.(2) lit.a
„Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma 

unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:
a)  veniturilor  din  salarii  sau  asimilate  salariilor  care  se  supun 

impozitului pe venit.”
- la art.258 alin.(1) şi (2)
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea 

asiguraţii au obligaţia să calculeze şi să vireze la fond o contribuţie de 7% 
asupra  fondului  de  salarii,  datorată  pentru  asigurarea  sănătăţii  
personalului din unitatea respectivă.
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(2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei legi, se înţelege 
totalitatea sumelor utilizate de o persoană fizică şi juridică pentru plata 
drepturilor salariale sau asimilate salariilor.”

L  egea nr.388/2007 privind Legea bugetului de stat pe anul 2008  , la art.9 
alin.(3) lit.a) şi b), prevede:

„(3)  Pentru  anul  2008  cotele  de  contribuţii  pentru  asigurările  de 
sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările  
ulterioare, se stabilesc astfel:

a)  5,5%  începând  cu  1  ianuarie  2008  şi  5,2%  începând  cu  1  
decembrie 2008, pentru cota prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006,  
cu modificările şi completările ulterioare;

b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la art. 257 
din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

O.U.G. nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, la art.1 alin.
(1) lit.a) şi b), prevede:

„(1)  Pentru  anul  2009,  cotele  de  contribuţii  pentru  asigurările  de 
sănătate,  prevăzute  de  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum 
urmează:

a) 5,5% pentru cota datorată de angajat,  prevăzută la art.  257 din  
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din 
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Legea  nr.76/2002  privind  sistemul  asigurărilor  de  şomaj  şi  stimularea 
ocupării forţei de muncă, prevede:

- la art.26
„Angajatorii  au  obligaţia  de a  plăti  lunar  o contribuţie  la  bugetul  

asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor  
care  constituie  baza  de  calcul  a  contribuţiei  individuale  la  bugetul  
asigurărilor pentru şomaj, conform art.27 alin.(1).”

Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, prevede:

- la art. 57
„Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1)  Beneficiarii  de  venituri  din  salarii  datorează un impozit  lunar,  

final,  care  se  calculează şi  se  reţine  la  sursă de  către  plătitorii  de 
venituri.”

Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, la art.7, prevede:

„(1) Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul  
de  garantare  în  cotă  de  0,25%,  aplicată  asupra  sumei  veniturilor  care  
constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor  
pentru  şomaj  realizate  de  salariaţii  încadraţi  cu  contract  individual  de 
muncă, potrivit legii.”
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Referitor  la  calculul  majorarilor  de  intarziere,  O.G.  nr.92/2003  privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
prevede urmatoarele:

- la art. 119  alin.(1) 
,,Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenta  de  catre  debitor  a 

obligatiilor  de  plata,  se  datoreaza  dupa  acest  termen  majorari  de  
intarziere.”

- la art.120 alin.(1)
“Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu 

ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii  
sumei datorate, inclusiv.”

Faţă de motivele de fapt şi de drept expuse mai sus reţinem următoarele:
Potrivit actelor normative invocate în drept pentru veniturile din salarii se 

datorează impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale.
Organele de inspecţie fiscală din cadrul  Activităţii  de Inspecţie Fiscală 

Neamţ,  ca  urmare  a  adresei  nr…./22.02.2010  emisă  de  I.T.M.  Neamţ  şi 
înregistrată la D.G.F.P. Neamţ sub nr…./23.02.2010, prin care se face cunoscut 
faptul că la SC X SRL se desfăşoară muncă fără forme legale, au stabilit venitul 
brut pe intervalul de timp lucrat la societate de către doamna N şi neînregistrat 
în  contabilitate  şi  au  constituit  impozit  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţii 
aferente drepturilor salariale.

Stabilirea suplimentară în sarcina SC  X SRL a impozitului pe veniturile 
din  salarii  şi  contribuţiilor  aferente  drepturilor  salariale  pentru  perioada 
octombrie  2008 – martie  2009 în sumă de  … lei şi  majorările  de întârziere 
aferente în sumă de … lei, a avut la bază constatările Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Neamţ, precum şi sesizarea şi declaraţia doamnei N potrivit căreia a 
primit salariu pentru perioada lucrată la SC X SRL, octombrie 2008 – martie 
2009. 

Referitor la motivaţia petentei că nu a atacat în instanţă procesele verbale 
încheiate de I.T.M. Neamţ deoarece până la data desfăşurării inspecţiei fiscale 
nu a avut cunoştinţă de acestea nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a 
contestaţiei  deoarece  din  corespondenţa purtată  cu I.T.M.  Neamţ  rezultă  că 
Procesul verbal de control nr…./17.02.2010 şi Procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor nr…./17.02.2010 au fost comunicate petentei prin 
afişare la sediul societăţii în data de 12.03.2010.

Având în vedere faptul că nu au apărut elemente noi care să determine 
altă  situaţie  faţă  de  cea  constatată  de  organele  de  inspecţie  fiscală, 
documentele transmise de I.T.M. Neamţ rămânând sursă de informaţii pentru 
organul de soluţionare a contestaţiei, urmează a se respinge ca neîntemeiată 
contestaţia petentei pentru suma totală de … lei.

Referitor  la  majorările  de  întârziere  in  suma  de  …   lei    aferente 
obligaţiilor  fiscale  stabilite  suplimentar  in  suma de  … lei,  precizam ca 
stabilirea  acestora  reprezinta  masura  accesorie  in  raport  cu  debitul. 
Deoarece  in  sarcina contestatoarei  a fost  retinut  intreg  debitul  reprezentand 
diferenta  de  obligaţii  fiscale,  aceasta  datoreaza  si  majorările  de  întârziere 

8



aferente, conform principiului  de drept "accesoriul  urmeaza principalul", 
urmand a se respinge contestatia petentei ca neîntemeiată si pentru acest 
capãt de cerere. 

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei,  in  temeiul 
prevederilor art.210, art.216 alin.(1) si art.218 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se

D E C I D E:

Respingerea  ca  neîntemeiată  a  contestaţiei  formulate  de  SC  X  SRL 
pentru suma de … lei, reprezentand impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii 
sociale stabilite suplimentar în sumă de … lei şi majorări de întârziere aferente 
în sumă  de  … lei,  sume stabilite prin Decizia de impunere nr..../26.05.2010 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de inspectia fiscala emisă de Activitatea 
de Inspecţie Fiscală Neamţ.

Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacată in termen de 6 luni 
de la data comunicarii acesteia la Tribunalul Neamţ, conform prevederilor art.11 
alin.(1) lit.a), respectiv art.10 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
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