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DECIZIA NR. DGc______/_______2012 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. X S.R.L. Ia�i 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. 

dg...... 
 
 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul aceleia�i institu�ii cu adresa nr. ......., înregistrat� la 
institu�ia noastr� sub nr. .... din ...., cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
X S.R.L. cu sediul în Municipiul Ia�i, ......, jude�ul Ia�i, înregistrat� la Oficiul 
Registrului Comer�ului Ia�i sub nr. ....., cod de înregistrare fiscal� RO ...... 

Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....... 

Suma contestat� este în valoare total� de .... lei �i reprezint�: 
- .... lei - impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, dobânzi 

�i penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - impozit pe profit, dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente; 
- ...... lei - impozit pe veniturile din salarii, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale angajator, dobânzi �i penalit��i 

de întârziere aferente; 
- ...... lei - contribu�ie asigur�ri sociale asigura�i, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale, dobânzi 

�i penalit��i de întârziere aferente; 
- ...... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�natate angajator, dobânzi 

�i penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�n�tate asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
- .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj angajator, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
- .... lei - fond garantare crean�e salariale, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
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- .... lei - fond concedii medicale, dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente. 

Contesta�ia este semnat� de c�tre doamna T, în calitate de 
administrator al societ��ii, �i poart� amprenta în original a �tampilei societ��ii 
contestatoare. 
  Contesta�ia este înso�it� de Referatul cu propuneri de solu�ionare 
nr. ...., semnat de conduc�torul organelor care au încheiat actul atacat, 
respectiv Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Ia�i din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin care propune respingerea în totalitate 
a contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L. Ia�i, ca neîntemeiat� �i nefondat�. 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile prev�zut 
de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
având în vedere faptul c� actul administrativ fiscal a fost comunicat petentei 
în data de ....., a�a cum precizeaz� �i aceasta în con�inutul contesta�iei, la 
pagina 3, iar contesta�ia a fost depus� în data de ....., la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, unde a fost înregistrat� sub nr. .... �i 
transmis� ulterior la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Ia�i, unde a fost 
înregistrat� sub nr. ...... 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin.(1) �i art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
  I. S.C. X S.R.L. Ia�i, prin administratorul s�u, doamna T, contest� 
par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...din ....., întocmit� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ...... din ...... de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Jude�ene Ia�i, referitor la 
debite stabilite suplimentar în sum� de ....... lei �i dobânzi �i penalit��i de 
întârziere aferente în sum� de ........ lei.  

În sus�inerea contesta�iei petenta motiveaz� urm�toarele: 
A. Cu privire la impozitul pe profit 
Contestatoarea consider� c�, prin prisma prevederilor art. 19 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� trebuie 
s� recalculeze impozitul pe profit ca diferen�� între veniturile realizate �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii lor, �i nu ca diferen�� între veniturile 
realizate �i costurile din situa�iile de lucr�ri, aceast� diferen�� reprezentând 
doar beneficiul firmei, nu �i profit impozabil. 

1. Referitor la anul fiscal 2007 
Petenta men�ioneaz� c� în aceast� perioad� a realizat venituri în 

valoare de ..... lei cu un volum de cheltuieli de ..... lei, rezultând un profit net 
de ......lei. 

2. Referitor la anul fiscal 2008 
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Petenta precizeaz� c�, în conformitate cu situa�iile de lucr�ri 
facturate în aceast� perioad�, au fost realizate beneficii în valoare de ....... 
lei, care acoper� sumele constatate ca nefacturate de organele de inspec�ie 
fiscal� în valoare de ..... lei, la finele anului societatea realizând un profit în 
sum� de ...... lei, a�a cum reiese �i din balan�a de verificare la 31.12.2008. 

3. Referitor la anul fiscal 2009 
Societatea petent� men�ioneaz� c� s-au realizat beneficii în 

sum� de ...... lei, conform situa�iilor de lucr�ri, în timp ce organele de control 
au considerat c� nu s-au facturat venituri în valoare de ........ lei. 

Concluzionând, petenta consider� c� nu datoreaz� impozitul pe 
profit stabilit suplimentar în sum� de ....... lei �i nici dobânzile �i penalit��ile 
de întârziere aferente în sum� de ........ lei, stabilite eronat de organele de 
inspec�ie fiscal�. 

B. Cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor juridice 
nerezidente 

Societatea contestatoare sus�ine c� eronat organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit în sarcina acesteia obliga�ia re�inerii �i declar�rii impozitului 
pe veniturile persoanelor nerezidente pentru veniturile din comisioane, în 
condi�iile în care obiectul contractului din 30.06.2008 îl reprezint� servicii de 
�colarizare iar la art. 115 alin. (1) �i (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, nu este enumerat� expres 
obliga�ia re�inerii �i declar�rii impozitului pe venit ob�inut din servicii de 
�colarizare în afara ��rii, deci petenta concluzioneaz� c� nu avea obliga�ia 
re�inerii �i pl��ii impozitului pentru veniturile achitate nereziden�ilor. 

Petenta men�ioneaz� c� prevederea legal� înc�lcat� la care fac 
referire organele de inspec�ie fiscal�, respectiv art. 116, alin. (1) �i alin. (2) lit. 
d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu exista în anul 2008, 
aceast� liter� fiind introdus� ulterior perioadei la care se refer� controlul. 

De asemenea, S.C. X S.R.L. Ia�i precizeaz� c� nu avea obliga�ia 
înregistr�rii acestui contract la organul fiscal competent, în conformitate cu 
prevederile Ordinului pre�edintelui Agen�iei Nationale de Administrare 
Fiscal� nr. 2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor 
încheiate între persoane juridice române �i persoane juridice str�ine sau 
persoane fizice nerezidente, deoarece serviciile care au f�cut obiectul 
contractului au fost prestate în afara teritoriului României. 

În concluzie, petenta consider� c� nu datoreaz� impozitul pe 
veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar în sum� de ...... 
lei �i nici dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente în sum� de ..... lei. 

C. Cu privire la impozitul pe venitul din salarii �i contribu�ii 
aferente fondurilor de salarii 

Contestatoarea precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile art. 
21, alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cheltuielile de transport/cazare �i respectiv indemniza�ia de 
deplasare acordat� salaria�ior în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru 
institu�iile publice sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. 
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Astfel, petenta consider� c� avansurile acordate salaria�ilor 
pentru deplasare, �i care nu au fost justificate în termenul legal, trebuiau 
re�inute de c�tre administrator din veniturile salaria�ilor, dar fiind la data 
controlului sume prescrise, ele pot fi considerate cel mult cheltuieli 
nedeductibile, fiind o pierdere irecuperabil� pentru societate, dar nu pot fi în 
nici un caz considerate venituri de natur� salarial�. 

În acest sens, contestatoarea anexeaz� documente ce 
demonstreaz� c� s-au pl�tit avansuri pentru diurn� �i cazare, cum ar fi: 
extrase de cont bancar, acte adi�ionale de deta�are a salaria�ilor, ordine de 
deplasare, bilete de avion.  

Concluzionând, petenta solicit� anularea Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
... din ... �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......  din ....., precum �i 
refacerea controlului fiscal, dac� este cazul. 

 
II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de 

Inspec�ie Fiscal� Ia�i au efectuat la S.C. X S.R.L. Ia�i inspec�ia fiscal� 
general� încheind Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....., care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., prin care au consemnat urm�toarele: 

• Perioada supus� inspec�iei fiscale a fost 01.01.2007-
31.12.2009, pentru urm�toarele taxe �i impozite: impozitul pe profit, impozitul 
pe dividende, impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, taxa pe 
valoarea ad�ugat�, impozitul pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor, 
contribu�ia la bugetul asigur�rilor sociale de stat, contribu�ia la fondul de risc 
�i accidente de munc�, contribu�ia la asigur�rile de �omaj, contribu�ia la 
asigur�rile sociale de s�n�tate, fondul pentru contribu�ii �i indemniza�ii 
concedii medicale, fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale. 

• Obiectul principal de activitate declarat al societ��ii 
contestatoare este: cod CAEN 7112 "Activit��i  de inginerie �i consultan�� 
tehnic� legate de acestea". 

Organele de inspec�ie fiscal� fac urm�toarele preciz�ri: 
A. Cu privire la impozitul pe profit 
Organele de inspec�ie fiscal� nu consider� c� trebuie s� 

recalculeze impozitul pe profit cum solicit� contestatoarea, ca diferen�� între 
veniturile realizate �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii lor, deoarece 
societatea nu a respectat prevederile contractului  de prest�ri de servicii 
încheiat în data de 10.10.2007, cu S.C. E, persoan� juridic� elve�ian�, 
care are calitatea �i de asociat unic al firmei verificate, dat fiind faptul c� 
nu au fost cuprinse în situa�iile de lucr�ri toate elementele costurilor 
efectuate pentru prest�rile de servicii realizate, acestea fiind prezentate 
analitic în anexele Raportului de inspec�ie fiscal�. 

Situa�ia costurilor nefacturate, întocmit� de organele de inspec�ie 
fiscal�, ce cuprinde cheltuielile ce ar fi trebuit cuprinse în valoarea prest�rilor 
de servicii conform contractului încheiat cu firma E din Elve�ia, se prezint� 
astfel: 
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pentru  anul 2007 
- ... lei, cheltuieli  privind contribu�iile aferente  salariilor  acordate; 
- ...... lei, cheltuieli  privind fondurile aferente  salariilor; 
- ...... lei, cheltuieli materiale; 
- ..... lei, alte cheltuieli de deplasare, telecomunica�ii. 

pentru  anul 2008 
- ..... lei, cheltuieli  privind contribu�iile aferente salariilor acordate; 
- ....... lei, cheltuieli privind fondurile aferente salariilor; 
- ....... lei, cheltuieli materiale, obiecte de inventar; 
-..... lei, cheltuieli de deplasare ce trebuiau s� fie asigurate de 
beneficiarul prest�rilor de servicii conform art. 3, punctul 3.4 din  
contractul de prest�ri de servicii; 
- .... lei, alte cheltuieli de telecomunica�ii, prest�ri servicii diverse. 

pentru  anul 2009 
- ...... lei, cheltuieli  salarii; 
- ...... lei, cheltuieli  privind contribu�iile aferente salariilor acordate; 
- ..... lei, cheltuieli  privind fondurile aferente salariilor; 
- ..... lei, cheltuieli materiale; 
- ..... lei, alte cheltuieli de deplasare, telecomunica�ii, prest�ri servicii, 
asigur�ri. 

În urma inspec�iei fiscale s-a constatat c� societatea a facturat 
prest�rile de servicii, având la baz� situa�iile de lucr�ri lunare ce cuprindeau 
cheltuielile specificate analitic, �i c� în perioada verificat� nu au fost facturate 
toate cheltuielile efectuate aferente prest�rilor de servicii, acestea fiind 
prezentate detaliat pe fiecare lun�, trimestru �i total an în anexele la Raportul 
de inspec�ie fiscal�. Aceste cheltuieli au fost stabilite ca diferen�� între 
cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil�, aferente prest�rilor de servicii 
efectuate, �i cheltuielile cuprinse în situa�iile de lucr�ri anexe la facturi, 
rezultând astfel valoarea veniturilor nefacturate c�tre beneficiarul extern. 

Astfel, prin prisma prevederilor punctului nr. 48 „Principiul 
necompens�rii” din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale prevederilor Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, conform c�rora nu este permis� compensarea între elementele de 
active �i datorii sau între elementele de venituri �i cheltuieli, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea petent� nu a respectat acest 
principiu.  

Referitor la cheltuielile de transport înregistrate în eviden�a 
contabil� a contestatoarei, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� la 
facturile înregistrate în eviden�a contabil� nu existau anexate biletele 
electronice de avion ca justificare la transporturile efectuate prin S.C. D, iar 
valoarea transporturilor, conform contractului de prest�ri de servicii, trebuia 
suportat� integral de client. Din anexele la Raportul de inspec�ie fiscal� rezult� 
cheltuielile de transport a salaria�ilor firmei petente din România în str�in�tate 
�i retur, ce nu au fost facturate conform contractului, pe fiecare lun� în parte.  
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  Pentru anul fiscal 2007, �inând cont de veniturile nefacturate în 
sum� de .... lei, organele de inspec�ie fiscal� au reîntregit profitul contabil 
stabilit de societate cu aceast� sum� �i au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de ..... lei. 
  Pentru anul fiscal 2008, au fost înregistrate de contestatoare 
cheltuieli cu transportul salaria�ilor din România în str�in�tate �i retur, care 
trebuiau s� fie suportate de c�tre beneficiarul contractului de prest�ri servicii, 
cheltuieli ce nu au fost recuperate de S.C. X S.R.L. Ia�i în totalitate prin 
veniturile facturate, cheltuieli cu asigur�rile personalului ce s-a deplasat în 
str�in�tate, f�r� documente justificative, poli�e de asigurare, cheltuieli cu 
tichete de mas�, avansuri acordate salaria�ilor pentru care petenta nu a 
prezentat în timpul inspec�iei fiscale ordine de deplasare, cu justificare diurn� 
sau alte documente. 
  Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu 
a cuprins în veniturile facturate toate cheltuielile aferente prest�rilor de 
servicii efectuate, rezultând venituri nefacturate în anul 2008 în sum� de .... 
lei, prezentate detaliat în Anexa nr. 1 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

La data de 31.12.2008, petenta are înregistrate în eviden�a 
contabil� împrumuturi în sum� de ..... euro,  respectiv .... lei, de la societatea 
E din Elve�ia, aferente contractelor de creditare încheiate pe perioad� 
nedeterminat�, pentru care s-au înregistrat la data de 31.12.2008 cheltuieli 
din diferen�e de curs valutar în sum� de ..... lei, aferente anilor 2007 �i 2008.  

În condi�iile impuse de prevederile art. 21 alin. (3) litera h) �i ale 
art. 23 alin. (1), (2) �i (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea 
net� din diferen�ele de curs valutar sunt deductibile plafonat, în func�ie de 
gradul de îndatorare al societ��ii.  
    Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a cuprins 
în valoarea veniturilor facturate �i cheltuielile cu diferen�ele de curs valutar în 
sum� de .... lei, aferente împrumuturilor, acestea reg�sindu-se în situa�iile de 
lucrari aferente lunii decembrie 2008. Astfel, au stabilit c� pentru anul 2008 
sunt nedeductibile doar cheltuielile cu diferen�ele de curs valutar aferente 
împrumuturilor de la persoana juridic� str�in�, în sum� de .... lei (.... lei-.... 
lei). 
  �inând cont de toate cheltuielile nedeductibile, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit pentru anul 2008 un impozit pe profit suplimentar 
în sum� de ..... lei. 
  �i pentru anul fiscal 2009 organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea nu a cuprins în veniturile facturate c�tre beneficiarul 
extern E toate cheltuielile aferente prest�rilor de servicii efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate în anul 2009 în sum� total� de .... lei, acestea fiind 
stabilite detaliat în Anexa nr. 1 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

La data de 31.12.2009, petenta avea înregistrate în eviden�a 
contabil� împrumuturi în sum� de ..... lei, de la E din Elve�ia,  pentru care s-
au înregistrat cheltuieli din diferen�e de curs valutar în sum� de ....... lei �i 
cheltuieli cu dobânzile datorate în sum� de ...... lei, din care a fost recuperat� 
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prin facturare în luna aprilie 2009 suma de .... lei, r�mânând nedeductibile 
cheltuielile cu dobânzile în sum� de .......... lei. 
  �inând cont de cheltuielile nedeductibile stabilite, precum �i de 
suma de .... lei, reprezentând impozit pe profit aferent anului 2009, înregistrat 
în eviden�a contabil� a petentei dar nedeclarat în eviden�a fiscal�, organele 
de inspec�ie fiscal� au stabilit pentru anul fiscal 2009 un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de ..... lei.  

 
B. Referitor la impozitul pe veniturile persoanelor juridice 

nerezidente 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna iulie 2008, 

unitatea a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli cu serviciile prestate de 
ter�i (cont 628=cont 401) în sum� de .... lei, aferente facturii externe nr. 
VR104376/31.07.2008 - furnizor C  DE 147862777, în baza unui contract 
încheiat în data de 30.06.2008, având ca obiect prest�ri servicii 
implementare programe, suma fiind achitat� c�tre furnizorul extern la data de 
15.09.2008. La data controlului societatea verificat� nu a prezentat contractul 
de prest�ri servicii, tradus, legalizat �i înregistrat conform prevederilor 
Ordinului pre�edintelui Agen�iei Nationale de Administrare Fiscal� nr. 
2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între 
persoane juridice române �i persoane juridice str�ine sau persoane fizice 
nerezidente, dar a fost înregistrat la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Ia�i –Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i în timpul 
inspec�iei fiscale.  

Conform Notei explicative la care a r�spuns administratorul 
societ��ii rezult� c� nu a fost solicitat pentru partenerul extern certificatul de 
reziden�� fiscal�, legalizat �i tradus, pentru aplicarea legisla�iei privind 
evitarea dublei impuneri. Odat� cu depunerea contesta�iei societatea 
prezint� o copie dup� un document – Adeverin�� cu privire la impozite - 
eliberat de Oficiul de Finan�e Stuttgart – Corpora�ii, prin care se specific� 
impozitele pe care le achit� firma C în Germania. 

Din factura emis� rezult� c� furnizorul extern a furnizat programe 
CATIA V4 Basis �i VPM-Basic(A380) cu instruire la domiciliu (conform 
traducerii), respectiv formare profesional�. Organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit, în conformitate cu prevederile art. 116, alin. (1), alin. (2) litera d, din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, c� pentru suma achitat� societatea petent� datoreaz� impozit pe 
veniturile persoanelor juridice nerezidente, deoarece S.C. X S.R.L. Ia�i nu a 
re�inut �i nu a declarat impozitul pe veniturile persoanelor juridice nerezidente 
la termenul legal, respectiv 25.10.2008.  
  Analizând contractul de prest�ri servicii tradus �i legalizat, 
organele de inspec�ie fiscal� constat� c� din con�inutul acestuia nu rezult� c� 
prest�rile de servicii ce au fost facturate reprezint� servicii �colarizare ce s-
au desf��urat în str�in�tate, obiectul contractului fiind prest�ri servicii instruiri 
pentru programele CATIA V4 �i VPM Basic, care sunt acordate de un 
instructor prin punerea la dispozi�ia beneficiarului a urm�toarelor mijloace: 
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hardware, respectiv Software configurat, documente de instruire, bro�uri, 
prospecte, caiete, manuale, mediile de stocare, pe care beneficiarul este 
obligat s� le utilizeze cu grij�, conform indica�iilor �i s� le men�in� într-o  stare 
tehnic� optim� irepro�abil�. 

Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� din con�inutul 
facturii nr. ..... rezult� c� locul prest�rii de servicii este în România, la sediul 
S.C. C S.R.L. (actual S.C. X S.R.L.), �i în consecin�� au stabilit c� pentru 
veniturile achitate firmei C petenta datoreaz� impozit pe veniturile 
persoanelor juridice nerezidente în sum� de .... lei �i accesorii aferente în 
sum� de ....... lei. 

 
C. Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii �i asimilate 

salariilor, precum �i contribu�iile aferente fondului de salarii stabilit 
suplimentar 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 
verificat� contestatoarea, în calitate de executant contractual, are salaria�i 
deta�a�i în Germania în vederea derul�rii Contractului de prest�ri servicii 
încheiat cu E (fost� A), persoan� juridic� cu sediul în Elve�ia, Unterageri, 
Seestrasse 8, reprezentat� prin administrator H, numit� în continuare 
„Beneficiar". Din clauzele stipulate în contractul men�ionat rezult� c� locul 
prest�rii serviciilor a fost stabilit astfel: în România (la sediul/punctele de 
lucru proprii), în Elve�ia (la sediul/punctele de lucru ale Beneficiarului), sau în 
alte state (la sediile/punctele de lucru ale clien�ilor finali ai Beneficiarului), în 
func�ie de necesit��i �i de specificul serviciilor prestate. 
  De asemenea, în acest contract se specific� c� beneficiarul are 
obliga�ia s� asigure: transportul angaja�ilor din România în str�in�tate 
precum �i din str�in�tate în România, plata c�tre angaja�i a diurnei de 
delega�ie/deta�are, conform prevederilor legale în vigoare. În situa�ia în care 
angaja�ilor Executantului Ie lipsesc cuno�tin�ele tehnice de specialitate 
necesare derul�rii contractului, Beneficiarul are obliga�ia de a-i instrui, loca�ia 
instruirii fiind dup� caz fie în România fie în str�in�tate, contravaloarea 
instruirii fiind inclus� în pre�urile convenite la art. 6. din contract.  

Organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere cadrul legal 
aplicabil în situa�ia cheltuielilor de delegare �i deta�are în vigoare, respectiv 
prevederile art. 42-47 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 7 din Hot�rârea Guvernului nr. 
518/1995 privind unele drepturi �i obliga�ii ale personalului român trimis în 
str�in�tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, art. 21 alin. 
(3) litera b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
Legea nr.156/2000 privind protec�ia cet��enilor români care lucreaz� în 
strainatate, coroborat cu documentele emise de societate, respectiv 
Contractele individuale de munc� a personalului deta�at �i actele adi�ionale 
din care rezult� data deta��rii, durata, locul �i felul muncii prestate cât �i 
modul de salarizare; statele de plat�, notele contabile, facturile �i anexele 
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prin care s-a recuperat contravaloarea presta�iilor, declara�iile fiscale 
întocmite de societatea petent�, balan�ele de verificare, confirm�rile de la 
Inspectoratul Teritorial de Munc� Jude�ean Ia�i. 
  Analizând toate documentele puse la dispozi�ie de S.C. X S.R.L. 
Ia�i, �i �inând cont de prevederile contractului cadru încheiat cu firma din 
Elve�ia E (fost� A) care stipuleaz� expres c� toate cheltuielile cu deplasarea 
salaria�ilor se suport� de c�tre beneficiar �i nu de c�tre prestator, organele 
de inspec�ie fiscal� au considerat necesar� reconsiderarea avansurilor de 
delega�ie primite de unii salaria�i în perioada octombrie 2007- ianuarie 2009 
ca fiind venituri asimilate salariilor �i individualizarea pe fiecare salariat a 
sumelor considerate ca baz� impozabil� pentru calculul impozitului pe venit 
�i pentru calculul contribu�iilor sociale datorate pe fiecare salariat în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal �i a legilor speciale. 

La reîncadrarea cheltuielilor cu avansurile acordate salaria�ilor 
organele de inspec�ie fiscal� au avut în vedere �i urm�toarele aspecte: lipsa 
documentelor justificative conform prevederilor legale, faptul c� salaria�ii au 
încasat /beneficiat de sumele acordate cu denumirea de avans delega�ie în 
perioada octombrie 2007- ianuarie 2009, �i aceste sume nu au fost justificate 
pân� la data controlului, nu s-a emis de c�tre conduc�torul unit��ii emi��toare 
în termenul prev�zut de reglement�rile legale o dispozi�ie de recuperare a 
avansurilor, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unit��ii care 
a acordat avansul în valut� �i nici nu au fost recuperate aceste sume de la 
beneficiari. 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
prevederile pct. 68 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a art. 55 alin. 
(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i �inând 
cont de cele prezentate anterior, organele de inspec�ie fiscal� au constatat o 
diferen�� de ..... lei reprezentând fond de salarii stabilit suplimentar pentru 
justificarea sumelor acordate salaria�ilor cu titlul de avansuri de natur� 
salarial�. 

1) Impozitul pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor 
Potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) �i art. 41, litera b) din Legea 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea contestatoare nu a 
calculat, constituit, înregistrat �i declarat impozitul aferent sumei nete de ..... 
lei încasat� de salaria�ii firmei cu titlul de avansuri deplasare, care au fost 
reconsiderate ca reprezentând fond suplimentar de salarii în sum� de ...... lei, 
iar pentru acestea au calculat obliga�ii suplimentare la impozitul pe venituri 
din salarii �i asimilate salariilor în sum� de .... lei �i obliga�ii accesorii aferente 
în sum� de .... lei. 
  2) Contribu�ia de asigur�ri sociale 

Din verificarea documentelor solicitate �i puse la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal� pentru perioada verificat�, respectiv 



 
      

 

10 

������������

01.01.2007 – 31.12.2009, acestea au constatat c� S.C. X S.R.L. Ia�i 
datoreaz� urm�toarele contribu�ii, astfel: 

a) Contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i  

Petenta nu a calculat, constituit, înregistrat �i declarat contribu�ia 
individual� de asigur�ri sociale în cot� de 9,5% aferent� veniturilor 
suplimentare încasate de salaria�i pentru fondul de salarii stabilit suplimentar 
în sum� de ...... lei, iar în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au 
constituit în sarcina petentei obliga�ii suplimentare la contribu�ia de asigur�ri 
sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de .... lei �i obliga�ii accesorii aferente 
în sum� de .... lei.  

b) Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator  
Având în vedere acelea�i considerente, organele de inspec�ie 

fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei, în baza prevederilor art. 18 alin. 
(2) �i (3), art. 22 �i art. 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, obliga�ii suplimentare la contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� 
de angajator în sum� de ..... lei �i obliga�ii accesorii aferente în sum� de ..... 
lei. 
   3) Contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj 

Urmare a verific�rii modului de eviden�iere, declarare �i virare a 
contribu�iei la fondul de �omaj datorat� de angaja�i �i angajator pentru 
perioada verificat�, respectiv 01.01.2007-31.12.2009, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i 
stimularea ocup�rii fortei de munc�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele : 

a) Contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la 
asigura�i 

Din verificarea documentelor prezentate de petent� pentru 
perioada verificat� au constatat c� societatea nu a calculat, constituit, 
înregistrat �i declarat contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj 
re�inut� de la asigura�i, în cot� de 0,5%, aferent� fondului de salarii stabilit  
suplimentar în sum� de ..... lei, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii fortei de 
munc�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit obliga�ii suplimentare la contribu�ia individual� de asigur�ri 
pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de .... lei �i obliga�ii accesorii 
aferente în sum� de ........ lei. 

b) Contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator: 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat, din verificarea 

documentelor puse la dispozi�ie de contestatoare, c� aceasta nu a calculat, 
constituit, înregistrat �i declarat contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator aferent� fondului suplimentar de salarii în sum� de ..... lei, în 
conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
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asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii fortei de munc�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Astfel, au stabilit obliga�ii suplimentare 
la contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de ..... 
lei �i obliga�ii accesorii aferente în sum� de .... lei. 

4) Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
  Pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009, organele de inspec�ie 
fiscal�, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat la 
verificarea modului de determinare, eviden�iere, declarare �i virare a 
contribu�iei pentru asigur�rile de sanatate datorat� de angajator, precum �i a 
contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, constatându-
se urm�toarele: 

a. Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator  
Din verificarea statelor de plat� �i a notelor contabile prezentate 

pentru perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea petent� nu a calculat, constituit, înregistrat �i declarat contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator aferent� fondului de salarii 
stabilit suplimentar în sum� de ..... lei. În conformitate cu prevederile art. 258 
alin. (1) �i (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
c� S.C. X S.R.L. Ia�i avea obliga�ia s� calculeze �i s� vireze suplimentar 
pentru perioada supus� inspec�iei fiscale contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de angajator în sum� de ... lei �i obliga�ii accesorii aferente 
în sum� de .... lei. 

b.Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i  
În conformitate cu prevederile art. 257 alin. (1) �i (2) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� petenta nu a calculat, 
constituit, înregistrat �i declarat contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
re�inut� de la asigura�i aferent� fondului de salarii stabilit suplimentar în sum� 
de .... lei. Astfel, au stabilit pentru perioada verificat� obliga�ii suplimentare 
reprezentând aceast� contribu�ie în sum� de .... lei �i obliga�ii accesorii 
aferente în sum� de ..... lei. 

5) Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate calculat� pentru 
concediile medicale 

Din verificarea documentelor contabile prezentate pentru 
perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
contestatoare nu a calculat, constituit, înregistrat �i declarat contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate calculat� pentru concediile medicale, în cot� de  
0.75% din fondul de salarii, conform prevederilor art. 256 alin. 5 din  Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, aferent� fondului de salarii stabilit suplimentar în 
sum� de ..... lei. Astfel, au stabilit pentru perioada supus� controlului obliga�ii 
suplimentare reprezentând aceast� contribu�ie în sum� de .... lei �i obliga�ii 
accesorii aferente în sum� de .... lei. 
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6) Contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorat� de angajator 

Organele de inspec�ie fiscal� au constituit în sarcina petentei 
obliga�ii suplimentare la fondul pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorat de angajator în sum� de ..... lei �i obliga�ii fiscale 
accesorii în sum� de .... lei, conform prevederilor art. 101 din Legea nr. 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc� �i boli profesionale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aferent fondului de salarii stabilit 
suplimentar în perioada verificat� în sum� de ...... lei. 
  7) Contribu�ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru 
plata crean�elor salariale 
  În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
200/2006 privind constituirea �i utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
crean�elor salariale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i a prevederilor 
art. 23, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 487 din 27 decembrie 2006, angajatorii 
au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la Fondul de garantare pentru plata 
crean�elor salariale, în cot� de 0,25%, aplicat� asupra fondului total de salarii 
brute lunare realizate de societate. �inând cont de prevederile legale 
invocate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina petentei obliga�ii 
de plat� suplimentare reprezentând aceast� contribu�ie în sum� de ... lei �i 
obliga�ii fiscale accesorii în sum� de ..... lei, pentru fondul de salarii constituit 
suplimentar în sum� de .... lei. 

În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� î�i men�in punctul de 
vedere cu privire la sumele stabilite suplimentar prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
....., stabilite urmare inspec�iei fiscale consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. ......, respectiv: 

- .... lei - impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, dobânzi 
�i penalit��i de întârziere aferente; 

- ..... lei - impozit pe profit, dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente; 
- ...... lei - impozit pe veniturile din salarii, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale angajator, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale asigura�i, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
-   ...... lei - contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale, 

dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�natate angajator, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�n�tate asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
-  .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj angajator, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
-  ...... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
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-    .... lei - fond garantare crean�e salariale, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere aferente; 

- ..... lei - fond concedii medicale, dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente. 

�i propun respingerea în totalitate a contesta�iei pentru suma de ....  lei 
reprezentând impozite, contribu�ii, dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente, 
ca fiind neîntemeiat� �i nefondat�. 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 
verificat�, se re�in urm�toarele: 

 
1. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare în sum� de .... lei reprezentând impozit pe profit �i 
major�ri de întârziere în sum� de ...... lei, cauza supus� solu�ion�rii, este 
de a ne pronun�a dac� legal organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal cheltuielile efectuate 
pentru realizarea unor servicii contractuale, în condi�iile în care aceste 
cheltuieli nu au fost refacturate c�tre beneficiarul final �i nu au generat 
venituri impozabile. 

 
În fapt,  petenta S.C. X S.R.L. Ia�i, fost� S.C. C S.R.L., a 

desf��urat în perioada supus� inspec�iei fiscale activit��i de prest�ri servicii 
c�tre firma E, fost� A, persoan� juridic� cu sediul în Elve�ia, ce este �i 
ac�ionar unic, în baza contractului de prest�ri de servicii încheiat pe perioad� 
nedeterminat�, la data de 10.10.2007, �i a actelor adi�ionale la acesta, care 
prevede: 

„Art. 3 Drepturile �i obliga�iile Executantului  
3.1 Executantul are dreptul s� pretind� un tarif pe or� sau pe 

produs creat, prev�zut la art. 6, pentru toate prest�rile de servicii, precum �i 
materialele necesare în scopul efectu�rii acestor prest�ri de servicii.[...] 

3.4 Ori de câte ori – pentru buna desf��urare a contractului – 
este necesar ca angaja�ii Executantului s� se deplaseze la sediul/punctele de 
lucru ale Beneficiarului sau ale clien�ilor finali ai Beneficiarului, Executantul 
are obliga�ia de a delega/deta�a proprii angaja�i în Elve�ia sau într-un alt stat, 
urmând ca Beneficiarul s� asigure: 

a) transportul angaja�ilor din România în str�in�tate precum �i din 
str�in�tate în România; 

b) plata c�tre angaja�i a diurnei de delega�ie/deta�are, conform 
prevederilor legale în vigoare.” 

„Art. 4 – Drepturile �i obliga�iile Beneficiarului [...] 
4.4 Ori de câte ori – pentru buna derulare a contractului – este 

necesar ca angaja�ii Executantului s� se deplaseze la sediul/punctele de 
lucru ale Beneficiarului sau ale clien�ilor s�i finali, Beneficiarul are obliga�ia 
de a asigura cazarea în str�in�tate a angaja�ilor Executantului. 
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4.5 În situa�ia în care angaja�ilor Executantului le lipsesc 
cuno�tin�ele tehnice de specialitate necesare derul�rii contractului, 
Beneficiarul are obliga�ia de a-i instrui, loca�ia instruirii fiind dup� caz fie în 
România fie în str�in�tate, contravaloarea instruirii fiind inclus� în pre�urile 
convenite prin contract la art. 6.” 

„Art. 6 – Valoarea (pre�ul) contractului 
Ca plat� pentru asigurarea prest�rilor de servicii c�tre Beneficiar, 

Executantul va primi urm�torul tarif: 
- 20 euro/or� pentru activitatea de documenta�ie tehnic� �i ilustra�ii; 
- 10 euro/model 3D creat.” 

Tarifele au fost modificate prin actul adi�ional la contract, încheiat 
în data de 17.10.2007, astfel:  
- 26 euro/or� pentru activitatea de documenta�ie tehnic� �i ilustra�ii; 
- 10 euro/model 3D creat. 
  În urma inspec�iei fiscale desf��urate s-a constatat c� societatea 
contestatoare nu a respectat prevederile contractului  de prest�ri de 
servicii încheiat în data de 10.10.2007, cu S.C. E, persoan� juridic� 
elve�ian�, dat fiind faptul c� nu au fost cuprinse în situa�iile de lucr�ri toate 
elementele costurilor efectuate pentru prest�rile de servicii realizate. 
Acestea sunt prezentate analitic în Anexele nr. 1 �i 2 la Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. AIF ….., aflate în copie la dosarul cauzei. Anexele 
cuprind situa�ia cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a 
S.C. X S.R.L. Ia�i pentru anii 2007, 2008 �i 2009, comparativ cu situa�ia 
veniturilor facturate de petent� conform elementelor de cheltuieli cuprinse în 
situa�iile de lucr�ri întocmite pentru anii 2007, 2008 �i 2009. 

Astfel, pentru trimestrul IV 2007, în urma verific�rii cheltuielilor �i 
veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a contestatoarei, s-au constatat 
urm�toarele: 

Total venituri înregistrate .... euro, respectiv ...... lei, aferente 
facturilor emise, astfel: 
- factura nr. ..../20.11.2007, .... euro,   
- factura nr. ...../22.11.2007, ...... euro,  
- factura nr. ..../20.12.2007, .... euro,  
- factura nr. ......./19.12.2007, ....  euro,  
- factura nr. ..../17.12.2007, .....  euro.  

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri pentru lunile 
octombrie, noiembrie �i decembrie 2007, anexate în copie la dosarul 
contesta�iei, aferente facturilor emise, sunt în sum� de ..... lei, �i sunt 
compuse din urm�toarele elemente:  
- salarii ..... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor .... lei, 
- alte costuri  ....... lei, 
- beneficiu ...... lei. 

Organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii cheltuielilor �i 
veniturilor înregistrate au constatat c� în trimestrul IV 2007 petenta nu a 
recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând astfel venituri 
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nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de ...... lei, 
calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  
   Calculul impozitului pe profit pentru anul 2007 se prezint� astfel: 
- venituri în sum� de .... lei 
- cheltuieli în sum� de ....... lei 
- profit contabil .... lei 
- cheltuieli impozit pe profit ....... lei 
- profit contabil stabilit de unitate ... lei 
- impozit pe profit stabilit de unitate .... lei 
- venituri nefacturate ....... lei 
- profit contabil stabilit în urma inspec�iei fiscale ..... lei  
- impozit pe profit stabilit în urma inspec�iei fiscale ...... lei 
- impozit pe profit stabilit suplimentar .... lei 

În consecin��, �inând cont de actele puse la dispozi�ie de 
contestatoare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar pentru anul 2007 în sum� de ...... lei.  

În trimestrul I 2008, urmare verific�rii cheltuielilor �i veniturilor 
înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, s-au constatat urm�toarele: 

Total venituri înregistrate în sum� de .... euro, respectiv .... lei, 
conform facturilor emise: 
- factura nr. ...../04.01.2008, ..... euro,   
- factura nr. ...../28.01.2008, ...... euro,  
- factura nr. ..../04.02.2008, ....... euro,  
- factura nr. ..../15.02.2008, ......  euro.  

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile ianuarie, februarie �i martie 2008, sunt în sum� 
de ..... lei �i sunt compuse din urm�toarele elemente: 
- salarii ..... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor .... lei, 
- alte costuri ..... lei, 
- beneficiu ..... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
I 2008 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

În trimestrul II 2008, urmare verific�rii cheltuielilor �i veniturilor 
înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 

Total venituri înregistrate în sum� de ...... euro, respectiv .... lei, 
conform facturilor emise: 
- factura nr. ..../01.04.2008, ........ euro,   
- factura nr. ..../02.05.2008, ..... euro,  
- factura nr. ..../02.06.2008, .... euro.  

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile aprilie, mai �i iunie 2008, anexate la dosarul 
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contesta�iei, sunt în sum� de .... lei �i sunt compuse din urm�toarele 
elemente: 
- salarii .... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor .... lei, 
- alte costuri ...... lei, 
- beneficiu ..... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
II 2008 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
.... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

În trimestrul III 2008, urmare verific�rii cheltuielilor �i veniturilor 
înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 

Total venituri înregistrate în sum� de ..... euro, respectiv .... lei, 
conform facturilor emise: 
- factura nr. ..../02.07.2008, ...... euro, 
- factura nr. ..../04.08.2008, .... euro, 
- factura nr. ..../04.09.2008, ..... euro. 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile iulie, august �i septembrie 2008, anexate la 
dosarul contesta�iei, sunt în sum� de ..... lei �i sunt compuse din urm�toarele 
elemente: 
- salarii .... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor .... lei, 
- alte costuri  .... lei, 
- beneficiu  .... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
III 2008 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

Cheltuielile cu instruirea personalului în sum� total� de .... lei, 
efectuate în luna iulie 2008, au fost cuprinse în veniturile facturate în luna 
decembrie 2008. 

Pentru trimestrul IV 2008, urmare verific�rii cheltuielilor �i 
veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� aceasta a înregistrat venituri în sum� total� de ..... 
euro, respectiv ....... lei, conform facturilor emise: 
- factura nr. ..../04.10.2008= ..... euro, 
- factura nr. ..../04.11.2008= .... euro, 
- factura nr. ..../04.12.2008= .... euro, 
- factura nr. ...../20.12.2008= .... euro. 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile octombrie, noiembrie �i decembrie 2008, 
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anexate la dosarul contesta�iei, sunt în sum� de .... lei �i sunt compuse din 
urm�toarele elemente: 
- salarii ..... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor ..... lei, 
- alte costuri ..... lei, 
- beneficiu ..... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
IV 2008 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  
  La stabilirea profitului impozabil pentru anul 2008, organele de 
inspec�ie fiscal� au �inut cont de faptul c� S.C. X S.R.L. Ia�i a înregistrat în 
eviden�a contabil� cheltuieli de transport din România în str�in�tate �i retur, 
ce trebuiau s� fie suportate integral de c�tre beneficiar, conform prevederilor 
contractului de prest�ri de servicii încheiat în data de 10.10.2007, cu S.C. 
E, persoan� juridic� elve�ian�, cheltuieli ce nu au fost recuperate în 
totalitate prin veniturile facturate, acestea fiind detaliate pe fiecare perioad� 
în Anexele nr. 1 �i 2 la  Raportul de inspec�ie fiscal� nr. AIF ….. 

De asemenea, petenta a înregistrat cheltuieli cu asigur�rile 
personalului care a fost deta�at în str�in�tate, cheltuieli de deplasare 
înregistrate în conturile 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare” �i 625 
„Cheltuieli cu deplas�ri, deta��ri �i transfer�ri”, f�r� documente justificative 
respectiv: poli�e de asigur�ri, ordine de deplasare, bilete de transport, 
deconturi de cheltuieli, astfel: 
- .... lei, extras cont din 07.01.2008 reprezentând asigur�ri medicale la A SA; 
- ..... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, reprezentând bilete avion 
Hamburg-Ia�i pentru ..., ..., ...... �i .....; 
- ...... lei, factura ... emis� de SC D SRL, reprezentând bilete avion Hamburg-
Ia�i pentru ...... �i .....;  
- ... lei, reprezentând justificare cheltuieli documente transport din anul 2007 
pentru ....; 
- .... lei, reprezentând justificare cheltuieli documente transport din anul 2007 
pentru .....; 
- ..... lei, factura .... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Hamburg-
Ia�i pentru ....; 
- .... lei, reprezentând retragere numerar din data de 08.01.2008, pentru 
diurn� ....; 
- ...... lei, factura ....... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion 
Hamburg-Ia�i pentru .....; 
- ..... lei, extras cont din 07.02.2008 reprezentând asigur�ri medicale la A SA 
pentru ......; 
- ..... lei, extras cont din 08.02.2008 reprezentând asigur�ri medicale la A SA 
pentru .....; 
- ..... lei, extras cont din 28.03.2008 reprezentând asigur�ri medicale la A SA 
pentru .......; 



 
      

 

18 

������������

- .... lei, factura .... emis� de SC D SRL, reprezentând bilete avion Ia�i-
Hamburg-Ia�i pentru ......; 
- ..... lei, factura.... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Toulouse-
Ia�i pentru ......; 
- .... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, reprezentând bilete avion Bucure�ti-
Bremen pentru ... �i ...; 
- ..... lei, reprezentând cheltuieli înregistrate în luna martie 2008 f�r� 
documente justificative, deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare, bilete de 
transport sau alte documente, astfel: 
• .... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• .... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• .... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri .....; 
• ...... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri .....; 
• .... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ......; 
• ........ lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
- ...... lei, reprezentând cheltuieli de deplasare înregistrate în luna aprilie 
2008, f�r� documente justificative, deconturi de cheltuieli, ordine de 
deplasare,  bilete de transport sau alte documente, astfel:  
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri .....; 
• .... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ...... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....; 
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ....;  
• ..... lei (625=542) reprezentând justificare avansuri ..... 
- ...... lei, reprezentând cheltuieli de deplasare, cheltuieli asigur�ri medicale, 
cheltuieli de transport, înregistrate în luna iunie 2008 f�r� documente 
justificative, deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare, bilete de transport, 
poli�e de asigur�ri sau alte documente, astfel:  
• ..... lei (625=542) justificare avansuri ......; 
• .... lei (625=542) justificare avansuri ....; 
• ...... lei (625=542) justificare avansuri  ....; 
• ..... lei (625=542) justificare avansuri .......;  
• .... lei (625=542) justificare avansuri ....; 
• .... lei (625=542) justificare avansuri ...... 
- ..... lei, factura ....... emis� de SC D SRL, reprezentând bilete avion 
Bucure�ti-Hamburg-Ia�i pentru .......; 
- .... lei, factura ..... emis� de SC D, reprezentând bilete avion Ia�i-Hamburg-
Ia�i pentru ....;  
- ..... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Bucure�ti-
Hamburg-Ia�i pentru .....; 
- .....lei, extras cont din ..... (613=5121), reprezentând asigur�ri medicale la A 
SA, f�r� specificare persoan� sau alte documente; 
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- ....... lei, extras cont din .... (613=5121), reprezentând asigur�ri medicale la 
A SA, f�r� specificare persoan� sau alte documente; 
- .... lei, extras cont din .... (613=5121), reprezentând asigur�ri medicale la A 
SA, f�r� specificare persoan� sau alte documente; 
- ........ lei, factura ...... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion 
Bucure�ti-Frankfurt pentru ....... �i bilet avion Bucure�ti-Hamburg-Ia�i pentru 
......; 
- ....... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, bilet avion Hamburg-Ia�i pentru 
....;  
- ...... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Bucure�ti-
Hamburg pentru ....; 
- ..... lei, factura ......... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion 
Hamburg-Ia�i pentru .....; 
- .... lei, factura ...... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Bremen-
Bucure�ti pentru ..... �i ....., bilete avion Stutgart-Ia�i pentru ..... �i .....;  
- ..... lei, factura ..... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Bucure�ti-
Bremen pentru ....., care nu era salariatul firmei la acel moment;  
- .... lei, factura ...... emis� de SC D SRL, reprezentând bilet avion Bucure�ti-
Hamburg pentru ..... �i ........, care nu erau salaria�ii firmei la acel moment;  
 - ..... lei, factura nr. ....., emis� de U Ia�i, reprezentând tax� �colarizare 
pentru persoana fizic� ......, f�r� a se prezenta contract încheiat între 
persoana fizic� �i societatea verificat� (cont 645=cont 5121), cheltuieli 
cuprinse în situa�ia de lucr�ri aferent� lunii decembrie 2008. 

La data de 30.12.2008, conform extrasului de cont din eviden�a 
contabil�, societatea petent� achit� la A SA, suma de ..... lei reprezentând 
asigur�ri pentru anul 2009 (cont 613=cont 5121), f�r� a anexa alte 
documente justificative.   

Re�inem, de asemenea, c� la finele anului 2008, S.C. X S.R.L. 
Ia�i are înregistrate împrumuturi de la firma E (fost� A) din Elve�ia, în sum� 
de .... euro, respectiv .... lei, aferente contractelor de creditare încheiate pe 
perioad� nedeterminat�: contract FN din 01.10.2007, pentru suma de .... 
euro, cu dobânda de 2,75 % �i contract FN din 01.04.2008, pentru suma de 
.... euro, cu dobânda de 2.75%, iar pentru aceste împrumuturi petenta a 
înregistrat în eviden�a contabil� la finele anului 2008 cheltuieli din diferen�e 
de curs valutar în sum� de .... lei (cont 665=cont 455.01), aferente anilor 
2007 �i 2008. 

La 31.12.2008, conform balan�ei de verificare anexat� în copie la 
dosarul cauzei, societatea petent� are înregistrate în eviden�a contabil�: 
- total cheltuieli din diferen�e de curs valutar = ..... lei, din care .... lei aferente 
împrumuturilor externe �i ...... lei aferente altor opera�iuni; 
- venituri din diferen�e de curs valutar = ..... lei; 
- împrumuturi asocia�i persoane juridice str�ine la 31.12.2007 = .... lei; 
- împrumuturi asocia�i persoane juridice str�ine la 31.12.2008 = .... lei; 
- capital propriu la 01.01.2008 = .... lei; 
- capital propriu la 31.12.2008 =... lei. 
Gradul de îndatorare = (.... + ....):2  =     ....  =  64,09 > 3 



 
      

 

20 

������������

         Anul 2008           ( ... + .....):2          .....      
    În situa�iile de lucr�ri aferente lunii decembrie 2008, societatea  a 
cuprins în valoarea veniturilor facturate �i cheltuieli din diferen�e de curs 
valutar în sum� de ...... lei, aferente acestor împrumuturi. �inând cont de 
acest fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� sunt nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit pentru anul 2008 doar cheltuielile din diferen�e 
de curs valutar în sum� de ....... lei (...... lei -.... lei), aferente împrumuturilor 
de la persoana juridic� str�in�, ce este �i ac�ionar unic. 

Calculul impozitului pe profit pentru anul 2008 se prezint� astfel: 
- venituri în sum� de ...... lei 
- cheltuieli în sum� de ...... lei 
- profit contabil ..... lei 
- cheltuieli impozit pe profit ....... lei 
- cheltuieli nedeductibile ct. 681.02 = .... lei 
- venituri nefacturate trimestrul I,  ..... lei 
- venituri nefacturate trimestrul II,  .... lei 
- venituri nefacturate trimestrul III, .... lei (.... -....) 
- venituri nefacturate trimestrul IV  ...... lei 
- diferen�e de curs valutar aferente împrumuturilor ....... lei 
- profit contabil stabilit în urma inspec�iei fiscale ....... lei 
- impozit pe profit stabilit de organele de inspec�ie fiscal� ...... lei 
- impozit pe profit stabilit suplimentar ( .....-.......)= ..... lei 

În consecin��, �inând cont de documentele puse la dispozi�ie de 
petent�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar pentru anul 2008 în sum� de ..... lei.  

Referitor la anul fiscal 2009, în trimestrul I 2009, urmare verific�rii 
cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, s-au 
constatat urmatoarele: 

Total venituri înregistrate în sum� de ...... euro, respectiv ..... lei, 
conform facturilor emise: 
- factura nr. ...., ..... euro, 
- factura nr. ......, ....... euro, 
- factura nr. ....., ..... euro, 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile ianuarie, februarie �i martie 2009, sunt în sum� 
de ...... lei �i sunt compuse din urm�toarele elemente: 
- salarii .... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor ..... lei, 
- alte costuri ..... lei, 
- beneficiu ..... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
I 2009 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  
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În trimestrul II 2009, organele de inspec�ie fiscal� au constatat în 
urma verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a 
petentei, c� aceasta a înregistrat venituri totale în sum� de ..... euro, 
respectiv ..... lei, conform facturilor emise: 
- factura nr. ......, ..... euro, 
- factura nr. ...., ..... euro, 
- factura nr. ...., ...... euro. 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile aprilie, mai �i iunie 2009, anexate la dosarul 
contesta�iei, sunt în sum� de ..... lei �i sunt compuse din urm�toarele 
elemente: 
- salarii ..... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor ..... lei, 
- alte costuri .... lei, 
- beneficiu .... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
II 2009 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
.... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

În trimestrul III 2009, urmare verific�rii cheltuielilor �i veniturilor 
înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 

Total venituri înregistrate în sum� de ...... euro, respectiv ..... lei, 
conform facturilor emise: 
- factura nr. ......, ...... euro, 
- factura nr. ......, ....... euro, 
- factura nr. ......, ...... euro. 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile iulie, august �i septembrie 2009, anexate la 
dosarul contesta�iei, sunt în sum� de .... lei �i sunt compuse din urm�toarele 
elemente: 
- salarii ..... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor ....... lei, 
- alte costuri  ..... lei, 
- beneficiu  ...... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
III 2009 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

Pentru trimestrul IV 2009, urmare verific�rii cheltuielilor �i 
veniturilor înregistrate în eviden�a contabil� a petentei, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� aceasta a înregistrat venituri în sum� total� de .... 
euro, respectiv .... lei, conform facturilor emise: 
- factura nr. ...., ...... euro, 
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- factura nr. ......, .... euro, 
- factura nr. ...., ...... euro. 

Cheltuielile �i beneficiul conform situa�iilor de lucr�ri aferente 
acestor facturi, pentru lunile octombrie, noiembrie �i decembrie 2009, 
anexate la dosarul contesta�iei, sunt în sum� de .... lei �i sunt compuse din 
urm�toarele elemente: 
- salarii .... lei, 
- contribu�ii aferente salariilor .... lei, 
- alte costuri ..... lei, 
- beneficiu ....... lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, în urma 
verific�rii cheltuielilor �i veniturilor înregistrate în contabilitate, c� în trimestrul 
IV 2009 petenta nu a recuperat în totalitate cheltuielile efectuate, rezultând 
astfel venituri nefacturate �i neînregistrate în eviden�a contabil� în sum� de 
..... lei, calculate conform  anexelor nr. 1 �i 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�.  

La data de 31.12.2009, societatea petent� are înregistrate în 
eviden�a contabil� împrumuturi în sum� de ... lei, de la firma E (fost� A) din 
Elve�ia, aferente contractelor de creditare încheiate pe perioad� 
nedeterminat�, pentru care s-au înregistrat cheltuieli din diferen�e de curs 
valutar în sum� de ..... lei (cont 665 = cont 455.01). 

Pentru anul 2009, societatea contestatoare a înregistrat cheltuieli 
privind dobânzile datorate în sum� de ... lei, din care suma de .... lei a fost 
recuperat� prin facturare în luna aprilie 2009, organele de inspec�ie fiscal� 
considerând nedeductibile la calculul impozitului pe profit doar cheltuielile 
privind dobânzile în sum� de .... lei (..... lei – .... lei). 

La finele anului 2009, conform balan�ei de verificare anexat� în 
copie la dosarul cauzei, societatea petent� are înregistrate în eviden�a 
contabil�: 
-cheltuieli din diferen�e de curs valutar = .... lei, din care .... lei aferente 
împrumuturilor primite de la persoana juridic� str�in� ce este �i ac�ionar unic 
�i .... lei aferente altor opera�iuni; 
-venituri din diferen�e de curs valutar = ..... lei; 
-împrumuturi asocia�i persoane juridice str�ine la 31.12.2009 = ..... lei; 
-împrumuturi asocia�i persoane juridice str�ine la 31.12.2008 = .... lei; 
-capital propriu la 31.12.2009 =.... lei; 
-capital propriu la 31.12.2008 =.... lei. 
Gradul de îndatorare   (...... + ....):2    =   .....   = 82,915 > 3 
 Anul 2009  ( ... + ....):2           .....                  

Având în vedere documentele puse la dispozi�ia lor, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit pentru anul fiscal 2009 ca fiind cheltuieli 
nedeductibile ce se pot recupera de contestatoare în anii urm�tori: cheltuieli 
privind dobânzile aferente împrumuturilor externe în sum� de .... lei �i 
cheltuieli din diferen�e de curs valutar aferente acestor împrumuturi în sum� 
de ..... lei. 

Calculul impozitului pe profit pentru anul 2009 se prezint� astfel: 
- venituri – cheltuieli = pierdere ...... lei  



 
      

 

23 

������������

- cheltuieli nedeductibile cu impozitul pe profit =  ....... lei 
- cheltuieli nedeductibile din ct. 658.01 = ...... lei 
- cheltuieli din diferen�e de curs valutar de recuperat din anul 2008 = ...... lei 
(se pot recupera în anii urm�tori) 
- pierdere fiscal� = ..... lei 
- impozit profit stabilit de unitate =  ...... lei  
- venituri nefacturate trimestrul I,  ....... lei 
- venituri nefacturate trimestrul II,  ..... lei 
- venituri nefacturate trimestrul III,  ..... lei 
- venituri nefacturate trimestrul IV,  ...... lei 
- cheltuieli nedeductibile cu dobânzile aferente împrumuturilor .... lei 
- diferen�e de curs valutar aferente împrumuturilor (pentru anul 2008) .... lei  
-  diferen�e de curs valutar aferente împrumuturilor (pentru anul 2009) ..... lei  
- profit contabil stabilit în urma inspec�iei fiscale .... lei 
- impozit profit stabilit de organul de inspec�ie fiscal�  .... lei 
- impozit pe profit stabilit suplimentar (.....-.....) =  .....  lei 

În anul 2008, S.C. X Ia�i a realizat o cifr� de afaceri în sum� de 
....... lei, datorând conform legisla�iei în vigoare pentru anul 2009, un impozit 
pe venit minim anual în sum� de .... lei ( lunar ... lei).  

Verificând impozitul pe profit aferent anului 2009 înregistrat de 
societatea petent� în eviden�a contabil�, în sum� de .... lei, conform balan�ei 
de verificare la 31.12.2009, �i cel declarat de petent�, eviden�iat în fi�a 
sintetic� pe pl�titor, în sum� de .... lei, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
o diferen�� de impozit pe profit nedeclarat� pentru anul 2009 în sum� de ..... 
lei. 

În consecin��, �inând cont de toate documentele puse la 
dispozi�ie de petent�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit un impozit pe 
profit suplimentar pentru anul 2009 în sum� de .... lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 19 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 

’’ART. 19 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care 
se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau 
în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor 
de aplicare.[...] 

Referitor la motiva�ia contestatoarei precum c� “organele de 
control trebuie s� recalculeze impozitul pe profit ca diferen�� între 
veniturile realizate �i cheltuielile efectuate în scopul realizarii lor, în nici un 
caz ca diferen�� între veniturile realizate �i costurile din situa�iile de 
lucr�ri, acestea fiind doar beneficiul firmei, nu �i profit impozabil, din 
acesta (beneficiu) suportându-se celelalte cheltuieli deductibile aferente 
veniturilor”, re�inem c� S.C. X nu a respectat prevederile contractului  de 
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prest�ri de servicii încheiat în data de 10.10.2007, cu SC E, persoan� 
juridic� elve�ian�, care are �i calitatea de asociat unic al firmei verificate, 
dat fiind faptul c� aceasta nu a cuprins în situa�iile de lucr�ri, în baza 
c�rora au fost întocmite facturile c�tre beneficiarul extern, toate 
elementele costurilor efectuate pentru prest�rile de servicii efectuate, 
rezultând astfel venituri nefacturate.  

Re�inem c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod corect  
cheltuielile înregistrate de societatea petent� ce nu au fost facturate conform 
contractului de prest�ri de servicii, ca diferen�� între cheltuielile înregistrate în 
eviden�a contabil� ce sunt aferente prest�rilor de servicii efectuate �i 
cheltuielile cuprinse în situa�iile de lucr�ri anexe la facturi, rezultând astfel 
valoarea veniturilor nefacturate c�tre beneficiarul prest�rilor de servicii. 
Organul de solu�ionare a �inut cont �i de faptul c�, în perioada verificat�, 
contestatoarea nu a realizat venituri decât din prestarea de servicii conform 
contractului încheiat cu SC E �i din închirierea unui autoturism proprietatea 
firmei, a�a cum precizeaz� aceasta în adresa nr. ......, înregistrat� la organul 
fiscal sub nr. ......, prin care aduce complet�ri la contesta�ia formulat�, �i a�a 
cum rezult� din balan�ele de verificare întocmite de petent� pentru lunile 
decembrie 2007, 2008 �i 2009, aflate în copie la dosarul cauzei, deci 
concluzion�m c� cheltuielile efectuate de S.C. X S.R.L. Ia�i, considerate 
nedeductibile de organele de inspec�ie fiscal�, nu au avut coresponden�� în 
realizarea altor venituri impozabile. 

În cauz� sunt aplicabile �i prevederile art. 6 din Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
prevederile punctului 48 din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 
1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu 
directivele europene, care precizeaz�: 

“Art. 6 
      (1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 
      (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz.” 

“48. - Principiul necompens�rii. Orice compensare între 
elementele de activ �i de datorii sau între elementele de venituri �i cheltuieli 
este interzis�. 
      Eventualele compens�ri între crean�e �i datorii ale entit��ii fa�� de 
acela�i agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, 
numai dup� înregistrarea în contabilitate a veniturilor �i cheltuielilor la 
valoarea integral�.” 

Analizând textele de lege men�ionate se constat� c� societatea 
petent� nu a facturat toate cheltuielile efectuate pentru prestarea de 
servicii c�tre clientul extern, conform prevederilor contractuale, 
nerespectând astfel un principiu general al contabilit��ii - principiul 
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necompens�rii, considerând cheltuielile efectuate �i nefacturate în 
valoarea prest�rilor de servicii ca fiind compensate din beneficiul 
societ��ii, a�a cum men�ioneaz� chiar aceasta în cuprinsul contesta�iei.  

Societatea contestatoare a facturat prest�rile de servicii, având la 
baz� situa�iile de lucr�ri ce cuprind cheltuielile specificate analitic, f�r� a se 
preciza dac� au fost create modele 3D, a�a cum rezult� �i din r�spunsul dat 
de administratorul societ��ii, d-na T, la întrebarea nr. 3 din Nota explicativ� 
solicitat� de organele de inspec�ie fiscal�: „Veniturile aferente prest�rilor de 
servicii efectuate de salaria�i în Germania se reg�sesc în facturile lunare 
încheiate între X S.R.L. �i E. Fiecare factur� prezint� ata�at o anex� 
reprezentând situa�ia de lucr�ri lunar�.” 

De asemenea, re�inem c� la întrebarea nr. 5 din Nota explicativ� 
administratorul societ��ii petente a r�spuns: „Conform contractului cadru 
dintre X S.R.L. �i E, cheltuielile ocazionate de deplasarea salaria�ilor sunt 
suportate de c�tre clientul E. Salaria�ii au primit aceste drepturi de la clientul 
E, de-a lungul perioadei 2007-2009.” 

Referitor la cheltuielile cu transportul salaria�ilor deta�a�i în 
Germania, administratorul societ��ii, d-na T, a r�spuns la întrebarea nr. 10 din 
Nota explicativ� pe care au solicitat-o organele de inspec�ie fiscal�, precizând: 
„Toate cheltuielile cu transportul �i anume cu biletele de avion aferente 
salaria�ilor au fost înregistrate pe costuri, deoarece aceste bilete de avion au 
fost necesare deplas�rii salaria�ilor deta�a�i din România în 
Germania.....Cheltuielile de transport au fost refacturate par�ial c�tre E.”  

În concluzie, organul de solu�ionare competent re�ine, din analiza 
documentelor anexate la dosarul cauzei, c� în mod corect organele de 
inspec�ie fiscal� au reîntregit profitul impozabil cu sumele reprezentând 
venituri nefacturate, a�a cum au fost acestea prezentate, pentru perioada 
supus� inspec�iei fiscale. 

În spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 21 �i art. 23 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care men�ioneaz�: 

 „Art. 21 – Cheltuieli [...] 
(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
h) cheltuielile cu dobânda �i diferen�ele de curs valutar, în limita 

prev�zut� la art. 23; 
Art. 23 - Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs valutar 
1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în 

care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul 
de îndatorare a capitalului se determin� ca raport între capitalul împrumutat 
cu termen de rambursare peste un an �i capitalul propriu, ca medie a 
valorilor existente la începutul anului �i sfâr�itul perioadei pentru care se 
determin� impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se în�elege totalul 
creditelor �i împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit 
clauzelor contractuale. 

2) În condi�iile în care gradul de îndatorare a capitalului este 
peste trei, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de 
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curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului 
de îndatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaz� în perioada 
urm�toare, în condi�iile alin. (1), pân� la deductibilitatea integral� a acestora. 

(3) În cazul în care cheltuielile din diferen�ele de curs valutar ale 
contribuabilului dep��esc veniturile din diferen�ele de curs valutar, diferen�a 
va fi tratat� ca o cheltuial� cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea 
acestei diferen�e fiind supus� limitei prev�zute la alin. (1). Cheltuielile din 
diferen�ele de curs valutar, care se limiteaz� potrivit prezentului alineat, sunt 
cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de 
îndatorare a capitalului.” 

Din analiza textelor de lege prezentate �i a documentelor anexate 
la dosarul cauzei, organul de solu�ionare competent re�ine c� în mod corect 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat nedeductibile cheltuielile cu 
diferen�ele de curs valutar aferente împrumuturilor în valut� în sum� de ..... 
lei pentru anul 2008 �i în sum� de ... lei pentru anul 2009, precum �i 
cheltuielile cu dobânzile aferente acestor împrumuturi în sum� de ... lei, 
pentru aceea�i perioad�. 

Concluzionând, re�inem c� legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit un impozit pe profit suplimentar, în sum� de .... lei, pentru cheltuielile 
nedeductibile fiscal aferente perioadei 01.01.2007-31.12.2009, motiv pentru 
care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de 
cerere. 

Referitor la calculul major�rilor �i penalit��ilor de întârziere sunt 
aplicabile prevederile art. 119, art. 120 alin. (1) �i art. 1201 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d c�: 

 ’’ART. 119 
Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.[...] 
  ART. 120 

Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i 
pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[...]” 

Art. 1201 - Penalit��i de întârziere 
 (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

 (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:  
 a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la 

scaden��, nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru 
obliga�iile fiscale principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
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c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii 
de întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.” 

 Preciz�m c�, prin contesta�ia formulat�, societatea petent�, nu a 
obiectat asupra modului de calcul al major�rilor, în ceea ce prive�te num�rul 
zilelor de întârziere �i cota aplicat�, ci a men�ionat doar faptul c� nu 
datoreaz� major�rile calculate aferente debitelor stabilite suplimentar. 

Având în vedere c� pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� 
de …. lei, care a generat aceste obliga�ii accesorii, s-a respins contesta�ia, ca 
neîntemeiat�, potrivit principiului de drept ’’accesoriul urmeaz� principalul”, 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� �i contesta�ia cu privire la dobânzile 
�i penalit��ile de întârziere aferente impozitului pe profit, în sum� de .... lei. 

 
2. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare în sum� de .... lei reprezentând impozit pe veniturile 
persoanelor juridice nerezidente, �i dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de ..... lei, cauza supus� solu�ion�rii const� în a ne 
pronun�a dac� acestea au fost stabilite legal, în condi�iile în care 
petenta nu a demonstrat c� veniturile realizate de persoana juridic� 
str�in� nu sunt venituri impozabile în România, în conformitate cu 
prevederile titlului V din Codul fiscal, �i mai mult petenta nu a prezentat 
pentru partenerul str�in un certificat de reziden�� fiscal� valabil pentru 
perioada de referin��. 

 
În fapt, societatea petent� a înregistrat în eviden�a contabil�, în 

luna iulie 2008, cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i în sum� de .... lei, 
contravaloarea a ..... euro (ct. 628=ct. 401), aferente facturii externe nr. ...., 
emis� de firma C din Germania, reprezenând contravaloarea prest�rilor de 
servicii instruire, stabilite prin contractul încheiat la data de ...., sum� care a 
fost achitat� persoanei juridice nerezidente la data de ..... La data începerii 
inspec�iei fiscale societatea verificat� nu a prezentat contractul de prest�ri 
servicii, tradus, legalizat �i înregistrat conform prevederilor Ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Nationale de Administrare Fiscal� nr. 2310/2007 
privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane 
juridice române �i persoane juridice str�ine sau persoane fizice nerezidente, 
dar a fost înregistrat în timpul inspec�iei fiscale la organul fiscal competent, 
respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i sub nr. ....., 
declara�ia fiind anexat� în copie la dosarul cauzei.  

Conform Notei explicative – întrebarea nr. 3, la care a r�spuns 
administratorul societ��ii, d-na T, rezult� c� la data controlului nu de�inea 
pentru partenerul extern C, un certificat de reziden�� fiscal�, legalizat �i 
tradus, eliberat de autoritatea competent� din statul s�u de reziden��, pentru 
evitarea dublei impuneri. 

La dosarul contesta�iei societatea petent� prezint� o copie dup� 
un document – Adeverin�� cu privire la impozite, eliberat� la data de ... de 



 
      

 

28 

������������

Oficiul de Finan�e Stuttgart – Corpora�ii, prin care se specific� pentru ce 
impozite este înregistrat� ca pl�titor persoana juridic� nerezident� în 
Germania. 

Ulterior, la solicitarea organului de solu�ionare competent, prin 
adresa nr. ...., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Ia�i sub nr. …, S.C. X S.R.L. Ia�i a transmis un Certificat de 
reziden�� fiscal� pentru scopul de scutire de impozite în conformitate cu 
Conven�ia de Dubl� Impozitare dintre Germania �i România, eliberat pentru 
firma C, cu sediul în Stuttgart, str. Industries 52-54, pentru anul 2008, de 
c�tre Oficiul de Finan�e Stuttgart, la data de …... Acest certificat a fost 
eliberat pentru veniturile realizate în România de c�tre persoana juridic� 
nerezident�, de la firma S.C. C S.R.L., cu sediul în Municipiul …., 
reprezentând “Service asisten�� – …. euro”, a�a cum rezult� din cuprinsul 
certificatului. 

Din Contractul de prest�ri servicii prezentat în anexa la 
contesta�ie, tradus în limba român�, încheiat la data de ...., între firma C, 
persoan� juridic� german�, în calitate de executant �i S.C. C S.R.L. 
(actualmente S.C. X S.R.L.), în calitate de beneficiar, rezult� urm�toarele: 
  „Art. 1 - Obiectul contractului  
1.1 Executantul contractual va pune la dispozi�ie prest�ri de servicii de 
instruire (numite în continuare „prest�ri de servicii”) sub condi�iile stabilite în 
acest contract. 
1.2. Prest�rile de servicii prev�zute sub art. 1 vor fi prestate în mod exclusiv 
prin mijloacele puse la dispozi�ie de c�tre executantul contractual c�tre 
beneficiarul contractual. 
1.3. Executantul contractual pune la dispozi�ia beneficiarului contractual 
urm�toarele prest�ri de serviciu: - Instruiri în domeniul CATIA V4 �i VMP 
Basic (A380), care vor fi acordate de un instructor. 
  Art. 2 - Drepturile �i obliga�iile executantului contractual 
2.4 Executantul contractual are dreptul s� actualizeze, s� schimbe, respectiv 
s� amâne con�inutul prest�rii de servicii, mijloacele utilizate �i locul �i data de 
instruire din planul de instruire. Executantul contractual are obliga�ia s� 
informeze beneficiarul contractual cu privire la schimb�rile, respectiv 
actualiz�rile propuse în decursul a 7 (�apte) zile de la propunere. 
  Art. 3 – Drepturile �i obliga�iile beneficiarului contractual 
3.7 Beneficiarul contractual se oblig� s� respecte locul �i data de instruire din 
planul de instruire stabilit de executantul contractual” 
  Re�inem c� din prevederile contractului men�ionat nu rezult� clar 
locul unde s-a desf��urat prestarea de servicii de instruire, ci doar c� acesta 
a fost stabilit de executantul contractual, respectiv de firma C. 
  De asemenea, din copia tradus� a facturii nr. ...., emis� de 
partenerul extern, aflat� în copie la dosarul contesta�iei, rezult� c� serviciile 
prestate au fost: 
Poz. 1 - CATIA V4 Basis – Formare profesional� la sediu  
Perioada: ......, 6 persoane, suma .... euro; 
Poz. 2 – VPM – Basic (a380) - Formare profesional� la sediul C 
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Perioada: ....., 6 persoane, suma .... euro. 
  Având în vedere toate documentele puse la dispozi�ie de 
contestatoare în timpul inspec�iei fiscale cât �i cele existente la dosarul 
contesta�iei, organele de inspec�ie fiscal� au concluzionat, atât în Referatul 
cu propuneri de solu�ionare nr. AIF .... cât �i în punctul de vedere transmis la 
solicitarea organului de solu�ionare prin adresa înregistrat� sub nr.  ......, c� 
societatea petent� trebuia s� re�in� �i s� achite pentru veniturile realizate în 
România de firma C din Germania un impozit pe veniturile persoanelor 
juridice nerezidente în sum� de .... lei. 
 

În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art. 115 �i  
116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, care precizeaz�:  
      „ART. 115 - Venituri impozabile ob�inute din România 

     (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac� 
veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt:[...] 

f) comisioane de la un rezident; 
k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul 

interna�ional �i prest�rile de servicii accesorii acestui transport; 
ART. 116 -Re�inerea impozitului din veniturile impozabile ob�inute 

din România de nereziden�i 
(1) Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile impozabile 

ob�inute din România se calculeaz�, se re�ine �i se vars� la bugetul de stat 
de c�tre pl�titorii de venituri. 

(2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea urm�toarelor 
cote asupra veniturilor brute:[...] 

c) 16% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din 
România, a�a cum sunt enumerate la art. 115, cu excep�ia veniturilor din 
dobânzile ob�inute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi 
curente constituite, certificate de depozit �i instrumentele de economisire 
dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplic� cota de 
impozit de la data constituirii/dobândirii. 

(5) Impozitul se calculeaz�, respectiv se re�ine în momentul pl��ii 
venitului �i se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care s-a pl�tit venitul. Impozitul se calculeaz�, se re�ine �i 
se vars�, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pie�ei valutare, 
comunicat de Banca Na�ional� a României, valabil în ziua re�inerii impozitului 
pentru nereziden�i. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl�tite 
ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat 
situa�iile financiare anuale, impozitul pe dividende se declar� �i se pl�te�te 
pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv.[...]” 

Men�ion�m c� în cauz� sunt incidente �i prevederile art. 118, alin. 
(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care precizeaz�: 
      „ART. 118 - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale 
conven�iilor de evitare a dublei impuneri �i a legisla�iei Uniunii Europene[...] 
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      (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a dublei 
impuneri �i a legisla�iei Uniunii Europene, nerezidentul are obliga�ia de a 
prezenta pl�titorului de venit, în momentul realiz�rii venitului, certificatul de 
reziden�� fiscal� eliberat de c�tre autoritatea competent� din statul s�u de 
reziden��, precum �i, dup� caz, o declara�ie pe propria r�spundere în care se 
indic� îndeplinirea condi�iei de beneficiar în situa�ia aplic�rii legisla�iei Uniunii 
Europene. Dac� certificatul de reziden�� fiscal�, respectiv declara�ia ce va 
indica calitatea de beneficiar nu se prezint� în acest termen, se aplic� 
prevederile titlului V. În momentul prezent�rii certificatului de reziden�� fiscal� 
�i, dup� caz, a declara�iei prin care se indic� calitatea de beneficiar se aplic� 
prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri sau ale legisla�iei Uniunii 
Europene �i se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de 
prescrip�ie. În acest sens, certificatul de reziden�� fiscal� trebuie s� 
men�ioneze c� beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescrip�ie, 
reziden�a fiscal� în statul contractant cu care este încheiat� conven�ia de 
evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau al Asocia�iei 
Europene a Liberului Schimb pentru toat� perioada în care s-au realizat 
veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplic�rii legisla�iei 
Uniunii Europene va fi dovedit� prin certificatul de reziden�� fiscal� �i, dup� 
caz, declara�ia pe propria r�spundere a acestuia de îndeplinire cumulativ� a 
condi�iilor referitoare la: perioada minim� de de�inere, condi�ia de participare 
minim� în capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre 
formele de organizare prev�zute în titlul II sau titlul V, dup� caz, calitatea de 
contribuabil pl�titor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, f�r� 
posibilitatea unei op�iuni sau except�ri. Certificatul de reziden�� fiscal� 
prezentat în cursul anului pentru care se fac pl��ile este valabil �i în primele 
60 de zile calendaristice din anul urm�tor, cu excep�ia situa�iei în care se 
schimb� condi�iile de reziden��.” 

coroborate cu prevederile pct. 13 �i 15 din Normele metodologice 
de aplicare a art. 118 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care men�ioneaz�: 

„13. (1) Nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie 
s� justifice în România dreptul de a beneficia de prevederile conven�iei de 
evitare a dublei impuneri, încheiat� între România �i statul s�u de reziden��, 
prin prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� eliberat de autoritatea 
fiscal� din statul respectiv. Pentru dovedirea reziden�ei se poate prezenta �i 
un alt document eliberat de c�tre o alt� autoritate decât cea fiscal�, care are 
atribu�ii în domeniul certific�rii reziden�ei conform legisla�iei interne a acelui 
stat. 
      (2) Nereziden�ii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor 
depune la pl�titorul de venit originalul sau copia certificatului de reziden�� 
fiscal� ori documentul men�ionat la alin. (1), tradus �i legalizat de organul 
autorizat din România.[...] 

15. (1) Pentru a beneficia de prevederile conven�iilor de evitare a 
dublei impuneri, nereziden�ii care au realizat venituri din România vor 
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depune, în momentul realiz�rii venitului, la pl�titorul de venituri originalul sau 
copia certificatului de reziden�� fiscal� sau al documentului prev�zut la pct. 
13 alin. (1), tradus �i legalizat de organul autorizat din România. 

(1^1) Pân� la prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� sau a 
documentului prev�zut la pct. (13) alin. (1), se aplic� prevederile titlului V din 
Codul fiscal.[...] 

 (4) Forma �i con�inutul certificatului de reziden�� fiscal� sau ale 
documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) pentru nereziden�i sunt cele emise 
de autoritatea din statul de reziden�� al beneficiarului venitului. Certificatul de 
reziden�� fiscal� sau documentul prev�zut la pct. 13 alin. (1) trebuie s� 
cuprind�, în principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum �i a 
autorit��ii care a emis certificatul de reziden�� fiscal� sau documentul 
prev�zut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, 
codul de identificare fiscal�, men�iunea c� este rezident fiscal în statul 
emitent, precum �i data emiterii certificatului sau a documentului.” 
  Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine 
c� nerezidentul beneficiar al veniturilor din România trebuie s� justifice 
dreptul de a beneficia de prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri, 
prin prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� eliberat de autoritatea 
fiscal� din statul respectiv. 
  �inând cont de faptul c� la data realiz�rii venitului în România 
persoana juridic� nerezident� nu a prezentat un certificat de reziden�� fiscal� 
valabil, iar certificatul de reziden�� fiscal� depus de contestatoare în perioada 
de solu�ionare a contesta�iei a fost eliberat la solicitarea altei persoane 
juridice române decât petenta, pentru un alt venit realizat în România, fiind 
eliberat de autoritatea fiscal� din Germania la data de ..., dup� încheierea 
inspec�iei fiscale, concluzion�m c� S.C. X S.R.L. Ia�i trebuia s� aplice, în 
spe�a în cauz�, prevederile titlului V din Codul fiscal. 

Motiva�ia contestatoarei precum c� nu datoreaz� impozitul pe 
veniturile persoanelor juridice nerezidente stabilit suplimentar de organele de 
inspec�ie fiscal�, deoarece serviciile au fost prestate în afara teritoriului 
României, activitatea desf��urat� neîncadrându-se în prevederile art. 115 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu poate fi luat� în considerare 
pentru solu�ionarea favorabil� a cauzei deoarece, din documentele existente 
la dosarul contesta�iei precum �i din documentele depuse de aceasta în 
completarea contesta�iei, prin adresa înregistrat� la organul fiscal sub nr. .... 
nu rezult� clar c� serviciile de instruire a salaria�ilor firmei petente s-au 
desf��urat în Germania. 

De�i din traducerea în limba român� a facturii nr. ....., emis� de 
partenerul extern, aflat� în copie la dosarul contesta�iei, rezult� c� au fost 
instruite 6 persoane pentru aplica�ia informatic� CATIA V4 Basis, în perioada 
.... �i 6 persoane pentru aplica�ia informatic� VPM – Basic (A380) în perioada 
...., petenta a depus, la solicitarea organului de solu�ionare, copii dup� 
biletele de avion cu plecare în data de .... �i întoarcere în data de ...., pentru 
3 persoane �i certificatele de absolvire a cursurilor de preg�tire, pentru 6 
persoane, din con�inutul acestor certificate rezultând doar obiectul cursurilor, 



 
      

 

32 

������������

lectorul �i perioada în care s-au desf��urat (.....), nu �i locul desf��ur�rii 
efective a acestora. 

Având în vedere toate elementele prezentate �i reglement�rile 
legale în vigoare re�inem c� în mod corect organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina petentei un impozit pe veniturile persoanelor juridice 
nerezidente în sum� de ...... lei precum �i dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de ..... lei, calculate pentru perioada 25.10.2008-25.10.2011 
(plata veniturilor efectuându-se în data de 15.09.2008), potrivit principiului de 
drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru care respingem ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
3. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare în sum� de .... lei reprezentând impozit pe veniturile din 
salarii �i asimilate salariilor, �i dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de .... lei, cauza supus� solu�ion�rii, const� în a ne 
pronun�a dac� acestea au fost stabilite legal, în condi�iile în care 
organele de inspec�ie fiscal� au reconsiderat avansurile acordate 
salaria�ilor cu ocazia deta��rii acestora în str�in�tate, nejustificate pân� 
la data controlului, ca fiind venituri asimilate salariilor. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru 

derularea contractului încheiat pe durat� nedeterminat�, în data de 
10.10.2007, cu firma E (fost� A) din Elve�ia, în perioada supus� inspec�iei 
fiscale, respectiv 01.01.2007-31.12.2009, societatea petent� �i-a deta�at 
salaria�ii la diferite firme din Germania, a�a cum rezult� �i din actele 
adi�ionale la contractele individuale de munc� înregistrate la Inspectoratul 
Teritorial de Munc� Ia�i, aflate în copie la dosarul cauzei. 

Clauzele contractului mai sus men�ionat precizeaz�: 
„Art. 2 Locul prest�rii serviciilor 
2.1. Serviciile vor fi prestate de c�tre Executant fie în România (la 

sediul/punctele de lucru proprii), fie în Elve�ia (la sediul/punctele de lucru ale 
Beneficiarului), fie în alte state (la sediile/punctele de lucru ale clien�ilor finali 
ai Beneficiarului), in func�ie de necesita�i si de specificul serviciilor prestate.” 

„Art. 3 Drepturile �i obliga�iile Executantului [...] 
3.4 Ori de câte ori – pentru buna desf��urare a contractului – 

este necesar ca angaja�ii Executantului s� se deplaseze la sediul/punctele de 
lucru ale Beneficiarului sau ale clien�ilor finali ai Beneficiarului, Executantul 
are obliga�ia de a delega/deta�a proprii angaja�i în Elve�ia sau într-un alt stat, 
urmând ca Beneficiarul s� asigure: 

a) transportul angaja�ilor din România în str�in�tate precum �i din 
str�in�tate în România; 

b) plata c�tre angaja�i a diurnei de delega�ie/deta�are, conform 
prevederilor legale în vigoare.” 

„Art. 4 – Drepturile �i obliga�iile Beneficiarului [...] 
4.4 Ori de câte ori – pentru buna derulare a contractului – este 

necesar ca angaja�ii Executantului s� se deplaseze la sediul/punctele de 
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lucru ale Beneficiarului sau ale clien�ilor s�i finali, Beneficiarul are obliga�ia 
de a asigura cazarea în str�in�tate a angaja�ilor Executantului.”  

A�a cum reiese din prevederile contractului, toate cheltuielile 
privind transportul angaja�ilor deta�a�i din România în str�in�tate precum �i  
din str�in�tate în România, asigurarea diurnei de delegare/deta�are conform 
legisla�iei în vigoare precum �i cheltuielile cu cazarea în str�in�tate a 
angaja�ilor executantului, respectiv S.C. X S.R.L. Ia�i, cad în sarcina 
exclusiv� a beneficiarului, respectiv firma E din Elve�ia.  

Men�ion�m, de asemenea, c� doamna T,  administratorul 
societ��ii, în Nota explicativ� dat� la solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, 
în r�spunsul la întrebarea nr.10, privitor la sumele suplimentare achitate sub 
forma de avans salaria�ilor, face urm�toarele preciz�ri „… de�i contractul 
cadru prevede ca toate cheltuielile ocazionate de deplasare s� fie suportate 
de E ca �i beneficiar, în func�ie de fiecare situa�ie, la prima plecare s-au dat 
avansuri salaria�ilor pentru a se putea între�ine pentru o scurt� perioad� de 
timp.” 

Organele de inspec�ie fiscal� au �inut cont de prevederile legale 
în vigoare pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor salaria�ilor deta�a�i în 
str�in�tate, respectiv prevederile art. 42-47 din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul Muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 7 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi �i obliga�ii ale personalului 
român trimis în str�in�tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, art. 21 alin. (3) litera b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, Legea nr.156/2000 privind protec�ia cet��enilor români 
care lucreaz� în str�in�tate, art. 45 �i 46 din Contractul colectiv de munc� nr. 
2.895/2006 unic la nivel na�ional pe anii 2007-2010. 

Potrivit acestor prevederi, salaria�ii trimi�i în delegare sau 
deta�are în str�in�tate au dreptul s� primeasc� un avans în numerar, stabilit 
în func�ie de num�rul zilelor de deta�are. Acordarea avansului �i justificarea 
acestuia se face în condi�iile prev�zute de reglement�rile legale privind 
opera�iunile de încas�ri �i pl��i în numerar prin casieria unit��ilor. Justificarea 
sumelor acordate se face pe baz� de documente, cu excep�ia cheltuielilor 
pentru diurn�, în termen de 3 zile de la înapoierea din delega�ie. 

Sumele în valut� folosite în alte scopuri, pierdute, furate, sau 
cheltuite f�r� respectarea condi�iilor în care au fost acordate se recupereaz� 
de la cei care nu pot face dovada cheltuirii lor, in condi�iile legii. Eventualele 
penalit��i de întârziere în decontare se calculeaza în lei, pe baza cursului de 
schimb valutar la data depunerii sumei datorate. 

Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor r�mase 
necheltuite �i nedepuse sau depuse peste termenele prezentate de lege, 
inclusiv a penalit��ilor de întârziere, se face pe baz� de dispozi�ie emis� de 
conduc�torul unit��ii emi��toare, la propunerea compartimentului financiar-
contabil al unit��ii care a acordat avansul în valut�, indiferent de unitatea la 
care este încadrat în munc� titularul avansului. 
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 De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finan�elor 
publice nr. 1850/2004 privind registrele �i formularele financiar-contabile, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu privire la regimul cheltuielilor de 
transport �i cazare în str�in�tate sunt utilizate pentru înregistrarea în 
eviden�a contabil� a acestor cheltuieli urm�toarele formulare care au rol de 
document justificativ: decontul de cheltuieli pentru deplas�ri externe (cod 14-
5-5); chitan�a pentru opera�iunile în valut� (cod 14-4-1/a), contestatoarea 
depunând ca anexe la dosaul contesta�iei doar „Ordinul de deplasare în 
str�in�tate nr. .....” întocmit pentru salariatul ....., „Decontul de cheltuieli 
(pentru deplas�ri externe) nr. ......”, pentru titularul de avans ..... �i „Decontul 
de cheltuieli (pentru deplas�ri externe) nr. .....”, pentru titularul de avans ...... 

Pe baza analizei documentelor existente la dosarul cauzei (fi�e 
analitice cont 542 „Avansuri de trezorerie”, extrase de cont bancar, bilete 
electronice de avion, acte adi�ionale la contractele individuale de munc� 
înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munc� Ia�i care stabilesc deta�area 
salaria�ilor), rezult� c� S.C. X S.R.L. Ia�i,  în perioada octombrie 2007-
ianuarie 2009, a acordat avansuri salaria�ilor deta�a�i în Germania, în sum� 
de .... lei, care nu au fost justificate cu documente legale pân� la data 
controlului, astfel: 

 

Nume �i 
Prenume Perioada Avansuri 

încasate 

Impozit 
16% 
 -lei- 

Venit baz� 
de calcul  

-lei- 

CAS 
angajat 

9,5% 
-lei- 

�omaj 
angajat 

1%/ 
0,5%   
-lei- 

S�n�tate 
angajat 
6,5%/ 
5,5% 
 -lei- 

Valoare 
fond 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ian.09 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total ian. 2009  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... sep.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... sep.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... sep.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... sep.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total sep. 
2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
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...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... aug.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total aug. 
2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... iul.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total iul. 2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... iun.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total iun. 2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mai.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mai.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mai.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total mai 2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... apr.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... apr.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... apr.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total apr. 
2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mar.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mar.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mar.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... mar.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total mar. 
2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ian.08 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total ian. 2008  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... dec.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... dec.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total dec. 
2007  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... nov.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total nov. 
2007  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... oct.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... oct.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... oct.07 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total oct. 2007  ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
Total general   ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 
În drept, cauza î�i g�se�te  solu�ionarea în prevederile art. 55, 

alin. (1), alin. (2) �i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 

„ Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 
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(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani 
�i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în 
baza unui contract individual de munc� sau a unui statut special prev�zut de 
lege, indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de 
forma sub care ele se acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate 
temporar� de munc�. 

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplic� �i 
urm�toarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: [...] 

k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate 
salariilor în vederea impunerii”, 

coroborate cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de 
aplicare a art. 55 alin. (2), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care men�ioneaz�: 

„68. Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor 
cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei rela�ii contractuale de 
munc�, precum �i orice sume de natur� salarial� primite în baza unor legi 
speciale, indiferent de perioada la care se refer�, �i care sunt realizate din: 

a) sume primite pentru munca prestat� ca urmare a contractului 
individual de munc�, a contractului colectiv de munc�, precum �i pe baza 
actului de numire: 

- salariile de baz�; 
- sporurile �i adaosurile de orice fel; 
- indemniza�ii pentru trecerea temporar� în alt� munc�, pentru 

reducerea timpului de munc�, pentru carantin�, precum �i alte indemniza�ii 
de orice fel, altele decât cele men�ionate la pct. 3, având aceea�i natur�; 

- recompensele �i premiile de orice fel; 
- sumele reprezentând premiul anual �i stimulentele acordate, 

potrivit legii, personalului din institu�iile publice, cele reprezentând 
stimulentele acordate salaria�ilor agen�ilor economici; 

- sumele primite pentru concediul de odihn�, cu excep�ia sumelor 
primite de salariat cu titlu de desp�gubiri reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor salariatului �i familiei sale necesare în vederea revenirii la locul 
de munc�, precum �i eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a 
întreruperii concediului de odihn�; 

- sumele primite în caz de incapacitate temporar� de munc�; 
- valoarea nominal� a tichetelor de mas�, tichetelor de cre��, 

tichetelor de vacan��, acordate potrivit legii; 
- orice alte câ�tiguri în bani �i în natur�, primite de la angajatori de 

c�tre angaja�i, ca plat� a muncii lor;[...] 
o) alte drepturi sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate 

salariilor. 
Men�ion�m c� în cauz� sunt incidente �i prevederile art. 11, alin. 

(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care precizeaz�:  

„Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
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(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul 
prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie 
care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzac�ii pentru 
a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei.[...]” 

Coroborate cu prevederile art. 6 �i 7 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care prev�d: 

“Art. 6- Exercitarea dreptului de apreciere 
Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor 

�i competen�elor ce-i revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte 
solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor 
împrejur�rilor edificatoare în cauz�. 

Art. 7- Rolul activ 
[…] (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 

starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În 
analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate 
circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.[…]” 

Din analiza textelor de lege enumerate, re�inem c� organele 
fiscale, la stabilirea obliga�iilor unui agent economic, este îndrept��it s� 
aprecieze relevan�a st�rilor de fapt fiscale, s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale putând 
s� reîncadreze forma unei tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al 
tranzac�iei. 

Analizând documentele existente la dosarul cauzei, re�inem c�, 
în termenul prev�zut de reglement�rile legale, conduc�torul unit��ii 
emi��toare (contestatoarea) nu a emis dispozi�ie de recuperare a avansurilor 
acordate, la propunerea compartimentului financiar-contabil, �i nici nu au fost 
recuperate sumele respective de la beneficiari pân� la data controlului, dat� 
la care aceste sume nu mai pot fi recuperate (sumele fiind prescrise 
deoarece au trecut mai mult de 3 ani de la data intr�rii în posesia valutei �i 
data na�terii dreptului la ac�iune, potrivit art. 283, alin. (1) lit.c din Codul 
Muncii), mai ales c� unii dintre salaria�ii viza�i nu mai sunt în prezent salaria�ii 
societ��ii petente. 

Astfel concluzion�m c� legal organele de inspec�ie fiscal� au 
reconsiderat sumele acordate cu titlul de avansuri salaria�ilor deta�a�i în 
Germania în perioada octombrie 2007–ianuarie 2009 ca fiind venituri 
asimilate celor de natur� salarial�, aceste sume fiind cert încasate �i folosite 
de angaja�ii petentei, astfel încât motiva�ia S.C. X S.R.L. Ia�i precum c� 
avansurile acordate salaria�ilor pentru deplasare, care nu au fost 
justificate, pot fi cel mult considerate ca �i cheltuieli nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit, fiind o pierdere irecuperabil� pentru 
societate, nu poate fi re�inut� favorabil de organul de solu�ionare.  

Având în vedere reconsiderarea avansurilor primite de salaria�ii 
deta�a�i în str�in�tate în valoare total� de .... lei, ca fiind sume asimilate 
veniturilor nete de natur� salarial�, consider�m c� legal organele de 
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inspec�ie fiscal� au stabilit suplimentar un fond de salarii aferent acestora în 
sum� de ..... lei, calculat prin individualizarea sumelor încasate ca avansuri 
de fiecare salariat al petentei, în perioada octombrie 2007-ianuarie 2009, a�a 
cum au fost prezentate anterior. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 41, litera b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
veniturile din salarii sunt definite conform art. 55 alin. (1) din acela�i act 
normativ, care prevede: “Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile 
în bani �i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o 
activitate în baza unui contract individual de munc� sau a unui statut special 
prev�zut de lege, indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea 
veniturilor ori de forma sub care ele se acord�, inclusiv indemniza�iile pentru 
incapacitate temporara de munc�” iar litera k) al aceluia�i articol prevede c� 
sunt venituri asimilate salariilor "orice alte sume sau avantaje de natur� 
salarial� ori asimilate salariilor.” 
  În spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 43 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stabile�te cota de impozitare: 

„Art. 43 Cotele de impozitare 
(1) Cota de impozit este de 16% �i se aplic� asupra venitului 

impozabil corespunz�tor fiec�rei surse din fiecare categorie pentru 
determinarea impozitului pe veniturile din:  

b) salarii;[...]” 
Prezent�m modul de calcul al obliga�iilor fiscale principale �i 

accesorii stabilite suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�: 
 

Perioada Impozit 
salarii 

Cumulat 
impozit Scaden�a Zile 

întârziere 
Procent 

Dob. 
Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

    ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
    ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
      25.10.2011    ...... 

Penalit��i de întârziere = .... lei*15% = ...... lei 
�inând cont de reglement�rile legale men�ionate, re�inem c� 

organele de inspec�ie fiscal� în mod corect �i legal au stabilit în sarcina 
S.C. X S.R.L. Ia�i obliga�ii suplimentare de plat� în sum� de .... lei 
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reprezentând impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor, precum �i 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de .... lei, calculate pentru 
perioada 25.11.2007-25.10.2011, potrivit principiului de drept "accesoriul 
urmeaz� principalul", motiv pentru care respingem ca neîntemeiat� 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
4. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare în sum� de .... lei reprezentând contribu�ii de asigur�ri 
sociale, �i dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de .... lei, 
cauza supus� solu�ion�rii, const� în a ne pronun�a dac� organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste obliga�ii în mod legal, ele fiind 
aferente unui fond de salarii constituit suplimentar prin reconsiderarea 
avansurilor acordate unor salaria�i cu ocazia deta��rii acestora în 
str�in�tate, ca fiind venituri asimilate salariilor. 
 
  În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au verificat, pentru perioada 
supus� controlului, modul de constituire, eviden�iere, re�inere �i virare a 
contribu�iei de asigur�ri sociale de stat, datorat� de angajator �i angaja�i, 
luând în considerare urm�toarele documente puse la dispozi�ie de c�tre 
contestatoare: contractele individuale de munc�, statele de plat� ale 
angaja�ilor, declara�iile întocmite în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, documentele de plat� ale contribu�iilor de asigur�ri 
sociale. 
 Aferente fondului de salarii constituit suplimentar pentru perioada 
octombrie 2007-ianuarie 2009, în sum� de ..... lei, a�a cum am ar�tat la 
punctul precedent, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� petenta 
datoreaz� ca �i obliga�ii suplimentare de plat� contribu�ia individual� de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i în sum� de .... lei �i contribu�ia de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de ..... lei.   
 
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art. 18, 
art. 21, art. 23 �i art. 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, care stipuleaz�: 

“Art. 18 
(1) In sistemul public sunt contribuabili, dup� caz: 

      a) asigura�ii care datoreaz� contribu�ii individuale de asigur�ri 
sociale; 
      b) angajatorii; […] 

(2) Cotele de contribu�ii de asigur�ri sociale sunt diferen�iate în 
func�ie de condi�iile de munc� normale, deosebite sau speciale. 

(3) Cotele de contribu�ii de asigur�ri sociale se aprob� anual prin 
legea bugetului asigur�rilor sociale de stat.[...]” 

„Art. 21 
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      (1) Contribu�ia de asigur�ri sociale se datoreaz� din momentul 
încadrarii în una dintre situa�iile prev�zute la art. 5 alin. (1) sau de la data 
încheierii contractului de asigurare social�. 
      (2) Contribu�ia individual� de asigur�ri sociale se datoreaz� de 
asigura�ii prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I �i II, iar cota contribu�iei individuale 
de asigur�ri sociale se stabile�te prin legea bugetului asigur�rilor sociale de 
stat. 

Conform alin. (2) al art. 22 din Legea nr. 487 din 27 decembrie 
2006  a bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2007, cota contribu�iei 
individuale de asigur�ri sociale, datorat� potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 
19/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de 
condi�iile de munc�.       

Conform alin. (2) �i (3) ale art. 16 din Legea nr. 387 din 31 
decembrie 2007 a bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2008, cota 
contribu�iei individuale de asigur�ri sociale, datorat� potrivit art. 21 alin. (2) 
din Legea nr. 19/2000, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 
9,5%, indiferent de condi�iile de munc�. 

Art. 2 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 226 din 30 
decembrie 2008 privind unele m�suri financiar-bugetare, prevede c� 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009 cota contribu�iei 
individuale de asigur�ri sociale este de 9,5%, indiferent de condi�iile de 
munc�. 
      (3) Contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajatori 
reprezint� diferen�a dintre nivelul cotelor de contribu�ii de asigur�ri sociale 
stabilite diferen�iat, în func�ie de condi�iile de munca, prin legea anual� a 
bugetului asigur�rilor sociale de stat, �i nivelul cotei contribu�iei individuale de 
asigur�ri sociale.[...]” 

„Art. 23 
      (1) Baza lunar� de calcul a contribu�iei individuale de asigur�ri 
sociale în cazul asigura�ilor o constituie: 
      a) venitul brut realizat lunar, în situa�ia asigura�ilor prev�zu�i la 
art. 5 alin. (1) pct. I �i II;[...]” 
 „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 �i II.” 

Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 91 din 26 septembrie 2007, cu 
aplicabilitate  începând cu data de 1 ianuarie 2008, astfel: 

„(1) Baza lunar� de calcul a contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorate de c�tre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza 
de calcul a contribu�iei individuale de asigur�ri sociale conform art. 23 alin. 
(1).” 

Prezent�m modul de calcul al obliga�iilor fiscale principale �i 
accesorii stabilite suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�: 
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Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
indiv. CAS 

CAS 
cumulat Scaden�a Zile 

întârziere 
Dob. 

% 
Suma 
dob.  

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

    ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
    ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = ..... lei*15% = .... lei 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
Angajator 

CAS 

CAS 
cumulat Scaden�a Zile 

întârziere 
Dob. 

% 
Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

      ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
      ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
      ...... 25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = ..... lei*15% = ..... lei 
 
  Luând în considerare prevederile legale men�ionate mai sus 
precum �i constat�rile f�cute la Capitolul III, punctul 4. din prezenta decizie, 
organul de solu�ionare re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
mod corect �i legal c� petenta datoreaz� pentru perioada 01.01.2007-
31.12.2009 contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i 
în sum� de .... lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de 
...... lei, precum �i contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator în 
sum� de .... lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de .... 
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lei, potrivit principiului de drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru 
care respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.   
  

5. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare în sum� de .... lei reprezentând contribu�ii de asigur�ri 
pentru �omaj, �i dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de 
.... lei, cauza supus� solu�ion�rii, const� în a ne pronun�a dac� organele 
de inspec�ie fiscal� au stabilit aceste obliga�ii în mod legal,  ele fiind 
aferente unui fond de salarii constituit suplimentar prin reconsiderarea 
avansurilor acordate unor salaria�i, ca fiind venituri asimilate salariilor. 
 
  În fapt, din verificarea modului de eviden�iere, declarare �i virare 
a contribu�iei la fondul de �omaj datorat� de angaja�i �i angajator, pentru 
perioada verificat�, respectiv 01.01.2007-31.12.2009, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� pentru fondul de salarii stabilit suplimentar în sum� de 
... lei societatea petent� trebuia s� constituie, s� declare �i s� achite 
contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigurati 
aferent� acestuia, în sum� de .... lei, precum �i contribu�ia de asigur�ri pentru 
�omaj datorat� de angajator aferent� acestui fond de salarii, în sum� de ...... 
lei. 
 
  În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art. 19, art. 
26 �i art. 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, care stipuleaz�: 
  „Art. 19 
      În sistemul asigur�rilor pentru �omaj sunt asigurate obligatoriu, 
prin efectul legii: 
      a) persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de 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;[…]” 

“Art. 26 
      Angajatorii au obliga�ia de a pl�ti lunar o contribu�ie la bugetul 
asigur�rilor pentru �omaj, a c�rei cot� se aplic� asupra sumei veniturilor care 
constituie baza de calcul a contribu�iei individuale la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj, conform art. 27 alin. (1).” 

“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, a c�rei cot� se aplic� asupra 
bazei lunare de calcul, reprezentat� de venitul brut realizat lunar, în situa�ia 
persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prev�zute la art. 19.[…]” 
 Conform lit. a) �i lit. b) a alin. (1) al art. 23 din Legea nr. 487 din 
27 decembrie 2006 a bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2007, 
contribu�ia datorat� de angajatori la bugetul asigur�rilor pentru �omaj 
conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, este de 2%, iar contribu�ia individual� datorat� la bugetul 
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asigur�rilor pentru �omaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 1%; 
 Conform lit. a) �i lit. b) a alin. (1) al art. 17 din Legea nr. 387 din 
31 decembrie 2007 a bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2008, 
contribu�ia datorat� de angajatori la bugetul asigur�rilor pentru �omaj 
conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie �i 0,5% începând cu 
luna decembrie, iar contribu�ia individual� datorat� la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, este de 0,5%. 
 Conform lit. a) �i lit. b) a alin. (1) al art. 3 din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele m�suri 
financiar-bugetare, în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur�rilor 
pentru �omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i al Legii nr. 200/2006 privind constituirea �i 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean�elor salariale, cu 
modific�rile ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc urm�toarele cote ale 
contribu�iilor: contribu�ia datorat� de angajatori la bugetul asigur�rilor pentru 
�omaj este de 0,5 % �i contribu�ia individual� datorat� la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj este de 0,5%. 
 Din textele de lege enun�ate re�inem c� în conformitate cu 
prevederile legii speciale, respectiv a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, petenta avea obliga�ia s� constituie �i 
s� pl�teasc� contribu�ia la fondul de �omaj datorat� de angaja�i �i de 
angajator aferent� venitului brut realizat lunar de salaria�ii firmei, respectiv 
pentru fondul de salarii stabilit suplimentar în sum� de .... lei. 

Prezent�m modul de calcul al obliga�iilor fiscale principale �i 
accesorii stabilite suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�: 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
�omaj 

asigura�i 
Cumulat Scaden�a Zile 

întârziere 
Dob. 

% 
Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
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        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = ...... lei*15% = .... lei 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
�omaj 

angajator 
Cumulat Scaden�a Zile 

întârziere 
Dob. 

% 
Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = .... lei*15% = .... lei 
  
 Având în vedere cele prezentate, organul de solu�ionare 
concluzioneaz� c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în mod corect �i 
legal c� petenta datoreaz� pentru perioada verificat� contribu�ia individual� 
de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigurati în sum� de .... lei �i obliga�ii 
fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de ... lei, precum �i contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator în sum� de ..... lei �i obliga�ii 
fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de ..... lei, potrivit principiului de 
drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru care respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.   
 

6. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare în sum� de .... lei reprezentând contribu�ii pentru asigur�ri 
de s�n�tate, �i dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de ..... 
lei, cauza supus� solu�ion�rii, const� în a ne pronun�a dac� organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste obliga�ii în mod legal,  ele fiind 
aferente unui fond de salarii constituit suplimentar prin reconsiderarea 
avansurilor acordate unor salaria�i, ca fiind venituri asimilate salariilor. 
 
 În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat, din verificarea 
statelor de plat� �i a notelor contabile prezentate de S.C. X S.R.L. Ia�i c� 
aceasta nu a calculat, constituit, înregistrat �i declarat pentru perioada 
verificat� contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator,  
precum �i contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i 
aferente fondului de salarii stabilit suplimentar în sum� de .... lei, în 
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conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art. 257 �i 
art. 258 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 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 5,5%, 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 5,5% 
asupra fondului de salarii, datorat� pentru asigurarea s�n�t��ii personalului 
din unitatea respectiv�. 
      (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.[…]” 

Prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 
2006, a fost introdus art. 258^1 în Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul s�n�t��ii, care men�ioneaz�: 

“Art. 258^1 
(1) Cotele de contribu�ii prev�zute la art. 257 si 258 se pot 

modifica prin legea bugetului de stat. 
      (2) Cota de contribu�ie prev�zuta la art. 258 se stabile�te pentru 
anul 2007 la 6%. 
      (3) Cota prevazuta la alin. (2) se aplic� începând cu drepturile 
salariale aferente lunii ianuarie 2007.” 

Conform lit. a) �i lit. b) a alin. (3) al art. 9 din Legea nr. 388 din 31 
decembrie 2007 a bugetului de stat pe anul 2008, cotele de contribu�ii pentru 
asigur�rile de s�n�tate, prev�zute de Legea nr. 95/2006, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru anul 2008, se stabilesc astfel: 

“a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 �i 5,2% începând cu 1 
decembrie 2008, pentru cota prev�zut� la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
      b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prev�zut� la art. 
257 din Legea nr. 95/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.” 

Conform lit. a) �i lit. b) a alin. (1) al art. 1 din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele m�suri 
financiar-bugetare, pentru anul 2009 cotele de contribu�ii pentru asigur�rile 
de s�n�tate, prev�zute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
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s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stabilesc dup� cum 
urmeaz�: 
      “a) 5,5% pentru cota datorat� de angajat, prev�zut� la art. 257 
din Legea nr. 95/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

b) 5,2% pentru cota datorat� de angajatori, prev�zut� la art. 258 
din Legea nr. 95/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.” 

�inând cont de reglement�rile legale invocate, prezent�m modul 
de calcul al obliga�iilor fiscale principale �i accesorii stabilite suplimentar de 
organele de inspec�ie fiscal�: 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
s�n�tate 
angajator 

Cumulat Scaden�a Zile  
întârziere 

Dob. 
% 

Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = ..... lei*15% = .... lei 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
s�n�tate 
asigura�i 

Cumulat Scaden�a Zile  
întârziere 

Dob. 
% 

Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = .... lei*15% = ...... lei 
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 Luând în considerare informa�ile prezentate �i prevederile legale 
aplicabile în materie, organul de solu�ionare concluzioneaz� c� organele de 
inspec�ie fiscal�, în mod corect �i legal, au stabilit ca obliga�ii suplimentare în 
sarcina petentei, pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator în sum� de .... lei �i obliga�ii 
fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de .... lei, precum �i contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de .... lei �i 
obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de .... lei, potrivit 
principiului de drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru care 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.   
 

7. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare în sum� de .... lei reprezentând contribu�ia pentru concedii 
�i indemniza�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate, �i dobânzi �i penalit��i 
de întârziere aferente în sum� de .... lei, cauza supus� solu�ion�rii, 
const� în a ne pronun�a dac� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
aceste obliga�ii în mod legal,  ele fiind aferente unui fond de salarii 
constituit suplimentar prin reconsiderarea avansurilor acordate unor 
salaria�i, ca fiind venituri asimilate salariilor. 
 
 În fapt, procedând la verificarea documentelor contabile puse la 
dispozi�ie pentru perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea contestatoare nu a calculat, constituit, înregistrat �i 
declarat contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri sociale de 
s�n�tate, aferent� fondului de salarii stabilit suplimentar în sum� de ...... lei. 
 
 În drept, sunt aplicabile prevederile art. 256, alin. (5) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 „Art. 256 [...] 
 (5) Cota de contribu�ie pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, destinat� exclusiv finan��rii cheltuielilor cu plata acestor 
drepturi, este de 0,75%, aplicat� la fondul de salarii sau, dup� caz, la 
drepturile reprezentând indemniza�ie de �omaj ori asupra veniturilor supuse 
impozitului pe venit, �i se achit� la bugetul Fondului na�ional unic de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, în condi�iile legii.[...]” 

Prezent�m modul de calcul al obliga�iilor fiscale principale �i 
accesorii stabilite suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�: 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
conc. med. 
angajator 

Cumulat Scaden�a Zile  
întârziere 

Dob. 
% 

Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
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mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
  ...... ...... ...... 25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = .... lei*15% = ..... lei 
 Luând în considerare prevederile legale aplicabile în materie �i, 
informa�ile prezentate organul de solu�ionare concluzioneaz� c� organele de 
inspec�ie fiscal�, au stabilit în mod corect �i legal, ca obliga�ii suplimentare în 
sarcina petentei, pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009, contribu�ia pentru 
concedii �i indemniza�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de .... lei �i 
obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de ..... lei, potrivit 
principiului de drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru care 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.  
  

8. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare în sum� de ... lei reprezentând contribu�ia de asigurare 
pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator, �i 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de ..... lei, cauza 
supus� solu�ion�rii, const� în a ne pronun�a dac� organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit aceste obliga�ii în mod legal,  ele fiind aferente unui 
fond de salarii constituit suplimentar prin reconsiderarea avansurilor 
acordate unor salaria�i, ca fiind venituri asimilate salariilor. 
  În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, în urma verific�rii 
documentelor prezentate de contestatoare pentru perioada 01.01.2007-
31.12.2009, c� aceasta datoreaz� obliga�ii suplimentare reprezentând 
contribu�ia pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de 
angajator în sum� de .... lei, aferent� fondului de salarii constituit suplimentar 
în sum� de .... lei. 

În drept, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc� �i boli profesionale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vederea încheierii asigur�rii 
pentru accidente de munca �i boli profesionale �i a stabilirii cotei contribu�iei 
datorate, angajatorul are obliga�ia de a comunica asigur�torului, printr-o 
declara�ie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii 
Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, num�rul de angaja�i, fondul de 
salarii, precum �i orice alte informa�ii solicitate în acest scop. 
 În cauz� sunt aplicabile �i prevederile art. 85 din acela�i act 
normativ, care precizeaz�: 
  “Art. 85 
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      (1) Baza lunar� de calcul la care angajatorul datoreaz� 
contribu�ia de asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli profesionale pentru 
persoanele prev�zute la art. 5 �i 7 o constituie: 
      a) suma veniturilor brute realizate lunar; 
      b) salariul de baz� minim brut pe �ar� garantat în plat�, 
corespunz�tor num�rului zilelor lucr�toare din concediul medical, cu excep�ia 
cazurilor de accident de munc� sau boal� profesional�. 

(2) Cotele de contribu�ie datorate de angajatori în func�ie de clasa 
de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigur�rilor sociale de stat �i se 
aplic� asupra bazei lunare de calcul prev�zute la alin. (1).[…]” 

Conform art. 18 din Legea nr. 387/2007 a bugetului asigur�rilor 
sociale de stat pe anul 2008, publicat� în Monitorul Oficial nr. 901 din 31 
decembrie 2007, cotele de contribu�ii datorate de angajatori în func�ie de 
clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente 
de munc� �i boli profesionale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate 
lunar. 
      Conform art. 4 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
226/2008 privind unele m�suri financiar-bugetare, publicat� în Monitorul 
Oficial nr. 899 din 30 decembrie 2008, cotele de contribu�ii datorate de 
angajatori în func�ie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de munc� �i boli profesionale, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, 
aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Cotele prev�zute se 
aplic� începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009. 

�inând cont de reglement�rile legale în vigoare la data 
controlului, organele de inspec�ie fiscal� au calculat obliga�ii fiscale principale 
�i accesorii stabilite suplimentar astfel: 

 
 

Perioada Fond 
salarii 

Contribu�ie 
accid. 

munc� �i 
boli prof. 

Cumulat Scaden�a Zile  
întârziere 

Dob. 
% 

Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
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  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = .... lei*15% = .... lei 
 

 Având în vedere cele prezentate, organul de solu�ionare 
concluzioneaz� c�, în mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� petenta datoreaz� pentru perioada verificat� contribu�ia de 
asigur�ri pentru accidente de munc� �i boli profesionale în sum� de ..... lei �i 
obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de ..... lei, potrivit 
principiului de drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru care 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.   
 

9. Referitor la cap�tul de cerere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare în sum� de ..... lei reprezentând contribu�ia angajatorilor la 
Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale, �i dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente în sum� de .... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii, const� în a ne pronun�a dac� organele de inspec�ie fiscal� 
au stabilit aceste obliga�ii în mod legal,  ele fiind aferente unui fond de 
salarii constituit suplimentar prin reconsiderarea avansurilor acordate 
unor salaria�i, ca fiind venituri asimilate salariilor. 

 
În fapt, în urma verific�rii documentelor puse la dispozi�ie de 

petent� pentru perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constituit 
obliga�ii suplimentare la fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale 
datorat de unitate în sum� de .... lei, aferent fondului de salarii constituit 
suplimentar în sum� de ..... lei. 
 
 În drept, în cauz� sunt aplicabile prevederile art. 7 din Legea nr. 
200/2006 privind constituirea �i utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
crean�elor salariale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 „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 sumei veniturilor care 
constituie baza de calcul a contribu�iei individuale la bugetul asigur�rilor 
pentru �omaj realizate de salaria�ii încadra�i cu contract individual de munc�, 
potrivit legii.[...]” 

Conform art. 23, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 487/2006 a 
bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2007, publicat� în Monitorul 
Oficial nr. 1.047 din 29 decembrie 2006, contribu�ia datorat� de angajator 
pentru anul 2007 la Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale în 
conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 este de 0,25%.  
 Conform lit. d) a alin. (1) al art. 17 din Legea nr. 387/2007 a 
bugetului asigur�rilor sociale de stat pe anul 2008, publicat� în Monitorul 
Oficial nr. 901 din 31 decembrie 2007, contribu�ia datorat� de angajator la 
Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale în conformitate cu art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modific�rile ulterioare, este de 0,25%. 
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 Conform lit. d) a alin. (1) al art. 3 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 226/2008 privind unele m�suri financiar-bugetare, publicat� în 
Monitorul Oficial nr. 899 din 30 decembrie 2008, în temeiul Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de 
munc�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i al Legii nr. 200/2006 
privind constituirea �i utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean�elor 
salariale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru anul 2009 se 
stabile�te contribu�ia datorat� de angajator la Fondul de garantare pentru 
plata crean�elor salariale în cuantum de 0,25%. 

�inând cont de reglement�rile legale men�ionate, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat suplimentar obliga�ii fiscale principale �i 
accesorii, astfel: 
 

Perioada Fond 
salarii 

Fond 
garantare 
crean�e 
salariale 

Cumulat Scaden�a Zile  
întârziere 

Dob. 
% 

Suma 
dob. 

oct. 2007 ...... ...... ...... 25.11.2007 30 0,1 ...... 
nov. 2007 ...... ...... ...... 25.12.2007 31 0,1 ...... 
dec. 2007 ...... ...... ...... 25.01.2008 31 0,1 ...... 
ian. 2008 ...... ...... ...... 25.02.2008 28 0,1 ...... 
feb. 2008 ...... ...... ...... 25.03.2008 31 0,1 ...... 
mar. 2008 ...... ...... ...... 25.04.2008 30 0,1 ...... 
apr. 2008 ...... ...... ...... 25.05.2008 31 0,1 ...... 
mai. 2008 ...... ...... ...... 25.06.2008 30 0,1 ...... 
iun. 2008 ...... ...... ...... 25.07.2008 31 0,1 ...... 
iul. 2008 ...... ...... ...... 25.08.2008 31 0,1 ...... 

aug. 2008 ...... ...... ...... 25.09.2008 30 0,1 ...... 
sep. 2008 ...... ...... ...... 25.10.2008 122 0,1 ...... 
ian. 2009 ...... ...... ...... 25.02.2009 490 0,1 ...... 

  ...... ...... ...... 01.07.2010 92 0,05 ...... 
  ...... ...... ...... 01.10.2010 390 0,04 ...... 
        25.10.2011   ...... 

Penalit��i de întârziere = ..... lei*15% = .... lei 
 Având în vedere cele prezentate, organul de solu�ionare 
concluzioneaz� c�, în mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� petenta datoreaz� pentru perioada verificat� o contribu�ie 
suplimentar� la Fondul de garantare pentru plata crean�elor salariale în sum� 
de ..... lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente acesteia în sum� de ....... lei, 
potrivit principiului de drept "accesoriul urmeaz� principalul", motiv pentru 
care respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.   
 
 Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i   
 
 
 DECIDE :  
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Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiat�,  a contesta�iei formulate de 

S.C. X S.R.L. Ia�i, pentru suma total� de ...... lei reprezentând: 
- ..... lei - impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente, 

dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente; 
- ...... lei - impozit pe profit, dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - impozit pe veniturile din salarii, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale angajator, dobânzi �i penalit��i 

de întârziere aferente; 
- ...... lei - contribu�ie asigur�ri sociale asigura�i, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
-   .... lei - contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale, dobânzi 

�i penalit��i de întârziere aferente; 
- ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�natate angajator, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
- .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale de s�n�tate asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
-  .... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj angajator, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
-  ..... lei - contribu�ie asigur�ri sociale �omaj asigura�i, dobânzi �i 

penalit��i de întârziere aferente; 
-    .... lei - fond garantare crean�e salariale, dobânzi �i penalit��i de 

întârziere aferente; 
- ..... lei - fond concedii medicale, dobânzi �i penalit��i de întârziere 

aferente. 
  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Ia�i din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la 
îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac. 
  Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula ac�iune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i. 
 
 
 


