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DECIZIA NR.  
 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de SC x SRL , 
înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice … 

sub nr…/…2013 
 
 
 Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice …, 
a fost sesizat de către  Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane Juridice …., prin adresa 
nr…./….2013 înregistrată la D.G.F.P. … sub nr…./…2013, asupra contestaŃiei formulată de 
SC X SRL cu sediul în …. 
 
 SC XSRL se îndreaptă împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr. …./…2013, emisă în baza Raportului de 
inspecŃie fiscală nr. …/….2013 prin care s-au stabilit obligaŃii de plată în sumă totală de …. 
lei , după cum urmează: 

- …. lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor stabilit  suplimentar  
de plată; 

- …. lei - dobânzi de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii  
şi asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată; 

-    ... lei - penalităŃi de întârziere aferente impozitului  pe veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor stabilite suplimentar de plată; 
 -   … lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator stabilită suplimentar de 
plată;  
 -   …. lei – dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorate de 
angajator stabilite suplimentar de plată;   
 -      … lei - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorate de 
angajator stabilite suplimentar de plată;    
 -    … lei – contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajat stabilită suplimentar de 
plată;   
 -   … lei – dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorate de 
angajat stabilite suplimentar de plată;   
 -      … lei - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorate de 
angajat stabilite suplimentar de plată;  
 -    ... lei – contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată; 
 -    …  lei  – dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată; 
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 -      … lei  – penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată; 
 -    … ..lei  – contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi stabilită 
suplimentar de plată; 
 -    … ..lei  - dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate 
reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată; 
 -       …lei   - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate 
reŃinută de la asiguraŃi stabilite suplimentar de plată; 
 -    … lei  - contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator stabilită 
suplimentar de plată; 
 -    …. lei - dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată; 
 -      ... lei - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator stabilite suplimentar de plată; 
 -        … lei - contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi  
stabilită suplimentar de plată; 

-      …. lei - dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei individuale de asigurări 
pentru  şomaj reŃinută de la asiguraŃi  stabilite suplimentar de plată; 

-    … lei – contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de angajator stabilită suplimentar de plată; 

-       … lei - dobânzi de întârziere aferente contribuŃia de asigurare pentru accidente  
de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite suplimentar de plată; 

-   … lei - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃia de asigurare pentru  
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator stabilite suplimentar de plată;  

- ……. lei –    contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice  
stabilită suplimentar de plată; 

-    …. lei - dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii  
de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată; 

-       … lei - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei pentru concedii şi  
indemnizaŃii de la persoane juridice stabilite suplimentar de plată; 

-       … lei - contribuŃia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plată creanŃelor 
salariale stabită suplimentar de plată; 
 -     …lei  - dobânzi de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la Fondul de 
garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată; 
 -      .. lei  - penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiei angajatorilor la Fondul de 
garantare pentru plată creanŃelor salariale stabite suplimentar de plată. 
 
  
 ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinte dispoziŃiile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Caraş-
Severin, este legal învestit să se pronunŃe asupra contestaŃiei. 
 
           I. S.C X  S.R.L  invocă motivele de nelegalitate a Deciziei de impunere nr…/…2013 
privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată, a Procesului Verbal nr…./…2013, arătând că 
sunt strâns legate de motivele de nelegalitate şi netemeinicie a Raportului de inspecŃie fiscală 
înregistrat sub nr. …/….2013, fapt pentru care întelege să le abordeze în mod unitar. 



 
         

 
 

  3 
www.anaf.ro 

 Contestatoarea arată că organele de inspecŃie fiscală fac aprecieri eronate cu privire la 
înregistrarea actului de control …/…2013 în ceea ce priveşte diferenŃele reprezentând 
obligaŃiile de plată şi a accesoriilor aferente acestora datorate bugetului de stat consolidat, 
pentru perioda ….2007-…2009. 
 Contestatoarea susŃine că, la sfârşitul lunii decembrie 2012 a fost informată  că este 
căutată de organul de inspecŃie fiscală din cadrul AFP…. în vederea efectuării unui control 
privind activitatea a două persoane care au declarat la PoliŃia Municipiului Caransebeş că au 
lucrat în societate fără forme legale, în speŃă numiŃii S şi M. 
 Datorită stării sale de sănătate, contestatoarea susŃine că, nu a putut să se întâlnească 
cu organul de inspecŃie fiscală, fapt pentru care “dosarul cu nr… din …2013” al D.G.F.P. ….-
Activitatea de InspecŃie fiscală, a fost primit prin poştă în data de ….2013. 
 FaŃă de această situaŃie, contestatoarea declară că “nu este conformă cu realitatea, 
aşa cum a mai declarat şi în timpul cercetării la organele de poliŃie”. 
 Contestatoarea susŃine că atâta timp cât cele două persoane nu au lucrat şi nu au 
putut prezenta acte doveditoare că lucrau pentru firmă, nu pot fi luate de „bun”, declaraŃiile 
verbale fără fundament material, societatea putând să demonstreze că numitul Şeitan 
Dumitru era angajat la aceea vreme la altă firmă de taximetrie. 
 Chiar şi în situaŃia în care nu ar putea fi aşa, contestatoarea nu întelege care este vina 
ei, atâta timp cât a depus “declaraŃii fiscale care nu ne-a fost primit şi organul fiscal ni l-a 
restituit, pentru ca apoi organul de inspecŃie fiscală să constate că de fapt aceste balanŃe şi 
bilanŃuri nu ar fi fost corect întocmit”. 
 
 1. Referitor la impozitul pe profit 
 

1.1 Referitor la situaŃia raporturilor de muncă 
 
Contestatoarea susŃine că organele de inspecŃie fiscală fac o analiză greşită a  

naturii juridice, a regimului juridic şi a efectelor produse de “respectivul act juridic”, analiză ce 
demonstrează o necunoaştere atât a legislaŃiei muncii şi a legislaŃiei ce reglementează 
raporturile contractuale, comerciale, cât şi a legislaŃiei ce reglementează constituirea şi 
modificarea societăŃilor comerciale. 
 Contestatoarea arată că organele de inspecŃie fiscală au reŃinut în sarcina societăŃii 
diferenŃe de plată, respectiv majorări şi penalităŃi aferente în sumă totală de 23.371 lei. 
 
 1.2. Referitor la constatările de la cap.III din RIF   
  
 Contestatoarea arată că, organele de inspecŃie fiscală au reŃinut că numitul S a lucrat 
în perioada … 2007-… 2009 primind un salariu de … lei, iar numitul „M” a lucrat o perioadă 
de …luni în anul 2007, fără a preciza perioada concretă. 
 Contestatoarea arată că cele două persoane nu au putut prezenta acte, înscrisuri, mai 
mult S era în aceea periodă pensionat şi angajat al altei firme. 
 Contestatoarea susŃine că, poate organul de poliŃie a uitat să verifice şi contracte între 
“societăŃii comerciale, având în vedere că cei doi, poate reprezentau alte firme” 
 Totodată, contestatoarea susŃine că, încheierea unui contract între două societăŃi 
comerciale, nu poate constitui o interdicŃie pentru derularea şi a altor operaŃiuni comerciale 
neprevăzute în respectivul contract, chiar dacă noile operaŃiuni comerciale ar avea o aparenŃă 
legătură cu respectivul contract. 
 Contestatoarea invocă prevederile art.984 din Codul Civil al României. 
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 FaŃă de cele de mai sus, constatările organului de inspecŃie fiscală şi „calculele prin 
care s-au stabilit sumele reprezentând venituri neevidenŃiate şi cheltuieli nedeductibile fiscal 
sunt total eronate”, motiv pentru care contestatoarea solicită a fi anulate. 
 
 2. Referitor la taxa pe valoarea adăugată 
 
 Având în vedere “argumentaŃia organului de inspecŃie fiscală referitoare la constatările 
privind constituirea obligaŃiilor de plată a TVA se bazează pe aceleaşi aspecte ca  şi în cazul 
stabilirii obligaŃiilor de plată suplimentare pentru impozitul pe profit”, contestatoarea îşi 
menŃine şi reiterează aceleaşi susŃineri formulate la pct.1 suprascris, cu „următoarea 
precizare suplimentară”. 
 
 Referitor la cap.IV şi V din RIF 
 
 Contestatoarea susŃine că “organele de inspecŃie fiscală apreciază în mod cu totul 
arbitrar că societatea nu ar avea drept de deducere a TVA pentru bunurile pentru care în 
timpul controlului nu s-au prezentat documente justificative din care să rezulte că achiziŃiile 
efectuate sunt în folosul obŃinerii de venituri, respectiv pentru autoturismele  pentru care s-a 
apreciat că era necesară prezentare de documente justificative aferente activităŃii societăŃii, 
prin care să se probeze  activitatea celor doi denunŃători, noi, am prezentat în faŃa organelor 
de poliŃie că toate actele fiscale şi evidenŃa sunt ridicate de BIF din cadrul PoliŃiei municipiului 
…”. 
 Contestatoarea arată că „dispoziŃiile art.145 şi art.146 alin.2 lit.a raportate la art.126 din 
Codul fiscal, nu conŃin nici o dispoziŃie care condiŃionează deducerea TVA aferent bunurilor 
achiziŃionate de obligativitatea dovedirii necesităŃii şi oportunităŃii folosirii respectivelor bunuri 
în scopul desfăşurării operaŃiunilor taxabile”. 
 
 Având în vedere cele mai sus arătate SC X SRL solicită admiterea contestaŃie 
formulate, desfiinŃarea actelor administrativ fiscale atacate şi a Raportului de inspecŃie fiscală 
care a stat la baza emiterii lor. 
 Totodată, contestatoarea solicită dispunerea suspendării punerii în executare a actelor 
administrative fiscale atacate, până la soluŃionare irevocabilă a contestatiei. 
 
 În contestaŃia formulată SC X SRL face şi precizarea referitoare la faptul că prin 
contestaŃia la executare introductivă a solicitat anularea formelor de executare a Deciziei de 
Instituire a Măsurilor Asiguratorii nr.,,,/,,,2010 emisă de D.G.F.P. ,,, şi suspendarea executării 
aceleaşi decizii până la soluŃionarea contestaŃiei la executare. 
 

II. Prin  Decizia de impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată stabilite de organele 
de inspecŃie fiscală nr. …/…2013, emisă în baza constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală 
nr…./…2013, organele de inspecŃie fiscală  din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
… – Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane Juridice nr….., au stabilit în sarcina societăŃii 
obligaŃii fiscale totale în sumă de …. lei .                   

 
 
Organele de inspectie au efectuat inspecŃia fiscală parŃială pentru perioada ….2007-

…2009 ce a avut ca obiect stabilirea bazelor de impunere în conformitate cu prevederile 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, stabilirea diferenŃelor 
obligaŃiilor de plată şi a accesoriilor aferente datorate bugetului consolidat de stat, ca urmare 
a adresei nr.650/P/07.08.2012 primită de la PoliŃia Municipiului ….-Biroul de Investigare a 
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Fraudelor, adresă înregistrată la Activitatea de inspecŃie fiscală sub nr…../…2012 şi care are 
ca anexă Procesul Verbal de constatare nr…./…2012 încheiat de Garda Financiară …-… 

Organele de inspecŃie fiscală menŃionează în cuprinsul  Raportului de inspecŃie fiscală 
înregistrat sub nr. …/…2013, faptul că  în condiŃiile în care nu au putut fi îndeplinite măsurile 
dispuse în sarcina societăŃii prin Dispozitia de masuri nr…./….2012 din motive de boală 
(anexa scrisoarea medicală) a administratorului statutar d-na N pentru finalizarea  inspecŃiei 
fiscale  în lipsa documentelor justificative contabile privind activitatea economico-financiară a 
societăŃii în perioada …2009-…2012, situaŃia fiscală de fapt a societăŃii,  a fost  apreciată în 
baza înscrisurilor şi informaŃiilor referitoare la activitatea desfasurată de aceasta puse la 
dispoziŃie de către  organele de cercetare penală prin adresa  nr  …/P…2012  primită de la  
PoliŃia Municipiului ….  Biroul de Investigare a Fraudelor, la care sunt anexate 2 declaraŃii pe 
proprie răspundere ale unor persoane, în calitate de şoferi pe maşinile de taximetrie  la 
societatea menŃionată, fără a poseda  documentele legale de angajare. 

 
 În vederea soluŃionării acestor aspecte, organele de inspecŃie fiscală arată că se 
impunea  efectuarea unei inspecŃii fiscale pentru a stabili cuantumul contributiilor care 
trebuiau calculate şi virate la bugetul general consolidat al statului, având în vedere că un 
număr de 2 persoane au desfăşurat activitate, lucrând ca taximetrişti la SC N SRL fără 
întocmirea documentelor legale de angajare, după cum urmează: 

1.  S a lucrat în perioada … 2007- … 2009, primind un  
salariu net de …lei/lună (timp de … luni) ; 

2. M  a lucrat în perioada “… anului 2007’’ timp de … luni , primind un salariu net de …. 
lei /lună. 

 
 Organele de inspecŃie fiscală consemnează că, urmare a  verificărilor întreprinse de 
organele de poliŃie din cadrul Biroului  de investigare a Fraudelor …. respectiv de catre 
organele de inspecŃie din cadrul  Gărzii Financiare ….,  în urma unui control operativ tematic 
efectuat la data de ….2012, s-a stabilit că în perioada  anilor 2007-2009 administratorul 
societăŃii d-na  N,  în prezenŃa căruia s-a desfăşurat verificarea, a folosit  cele două persoane  
pentru a desfăsura activitate de taximetrie  fără forme legale de angajare plătindu-le suma 
netă  din ‘’mână’’, fără ca aceştia să semneze  vreun document de plată, aşa cum rezultă din 
declaraŃia d-nei N  care  declară că  :  ‘’ …..corespunde adevărului că numitul S  a lucrat 
pentru societate  ca taximetrist în urmă cu aproximativ ….ani …….   Salarul îl inmânam 
personal lunar fără întârziere  şi acesta nu semna nici un document pentru primirea 
banilor……’’ ., rezultatele verificării fiind concretizate în Procesul Verbal de Constatare nr. 
…/…2012 . 
 Organele de inspecŃie fiscală arată că în condiŃiile în care nu a putut intra în posesia 
documentelor privind evidenŃa contabilă a societăŃii, întrucât administratorul societăŃii  nu a 
pus la dispoziŃie  documentele contabile din motive de boală,  inspecŃia fiscală s-a desfăşurat   
asupra documentelor contabile  puse la dispoziŃia organelor de inspectie fiscală de către  
organele de cercetare  din cadrul I.P.J. Caransebeş- B.I.F. 

  
Din analiza declaraŃiilor pe proprie răspundere  date  în fata organelor de poliŃie de cele  

două persoane, precum  şi din declaraŃiile  martorilor R şi B, comunicate de catre IPJ … - 
Biroul de Investigare a Fraudelor, organele de inspecŃie au stabilit că în perioada iulie … – …  
2011, societatea  a acordat salarii în suma totală brută de … lei celor 2  persoane care au 
lucrat fără a avea forme legale de muncă (contract individual de muncă sau de prestări 
servicii)  existând doar întelegeri verbale  cu reprezentanŃii societăŃii şi aceştia primeau lunar 
un salariu care varia  în funcŃie de realizările efectuate, banii fiind înmânaŃi în numerar de 
către d-na N, şi nu au semnat niciodată state de plată sau alte documente de plată.   
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Organele de inspecŃie fiscală precizează că, în baza  prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind  

Codul de procedura fiscală, republicată, declaraŃiile pe proprie răspundere  date în fata 
organelor din cadrul I.P.J. …., reprezintă mijloace de probă conform art. 49, alin. 1 ,, Pentru 
determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal , in condiŃiile legii , administrează mijloace de 
probă , putând proceda la : ...c) Folosirea înscrisurilor ...”. 

 
 Urmare a celor mai sus arătate, organele de inspecŃie fiscală au procedat la stabilirea  

venitului brut pentru sumele decontate salariaŃilor fără forme legale de muncă în perioada 
…2009-…2011, la stabilirea acestuia au avut în vedere următoarele mijloace de probă: 

- adresa nr…./…2012 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă ….  
prin care se comunică faptul că din verificarea bazei de date pe care o deŃin, persoanele în 
cauză nu se află angajate cu forme legale. 
      - DeclaraŃia pe propria răspundere dată de numita N – administratorul societăŃii care 
recunoaşte că cei doi au prestat muncă de taximetrie şi declaraŃiile numiŃilor S şi M care au 
recunoscut că au lucrat fără forme legale de angajare. 

 
 Organele de inspecŃie fiscală consemnează că au stabilit în sarcina societăŃii 
următoarele contribuŃii neînregistrate şi nereŃinute în perioada supusă inspecŃie fiscale, 
respectiv: 

 
1. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a impozitului pe venituri  

din salarii  datorată bugetului de stat, organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
 

În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 
perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti,  organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit  impozitul pe veniturile din salarii 
aferent perioadei …2007 - …2009 în sumă de …. lei. 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.57 alin. (1) şi art.93 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.22 alin.(1) lit.a), art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.41 pct.41 din Legea nr.82/1991 
(Legea contabilităŃii) 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de impozit pe veniturile din salarii constatată  în 
sumă de …. lei neachitată la scadenŃă, organele de inspecŃie fiscală au procedat la calculul 
de majorări de întarziere aferente în sumă de … lei,  stabilite pentru  perioada ….2007- 
…2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … lei,  stabilite pentru  perioada …2007- 
…2013.        

 
2. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei de asigur ări   

pentru accidente de munc ă şi boli profesionale datorată bugetului de stat, reglementată 
de Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale  aferente perioadei …2007 - ….2009, în sumă de … 
lei. 



 
         

 
 

  7 
www.anaf.ro 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie de asigurări pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale constatată  în sumă de 81 lei neachitată la scadenŃă, organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de… lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de …lei,  
stabilite pentru  perioada ….2007- ….2013.        

 
3. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei de asigur ări 

sociale datorat ă de angajator , la bugetul de stat, reglementată de Legea nr.191/2001 a 
bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia de asigurări sociale 
datorată de angajator  aferentă perioadei ….2007 - …2009, în sumă de … lei. 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie de asigurări sociale datorată de 
angajator în sumă de …. lei neachitată la scadenŃă, organele de inspecŃie fiscală au procedat 
la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de ….lei,  stabilite pentru  perioada 
….2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … lei,  stabilite pentru  
perioada …2007- …2013.        

 
4. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei individuale de 

asigur ări sociale re Ńinut ă de la asigura Ńi, reglementată de Legea nr.191/2001 a bugetului 
asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecŃie 
fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia individuală de asigurări 
sociale reŃinută de la asiguraŃi aferentă perioadei ….2007 - …2009, în sumă de …. lei. 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie individuală de asigurări sociale 
reŃinută de la asiguraŃi constatată  în suma de 1.877 lei neachitată la scadenŃă, organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de …. lei,  
stabilite pentru  perioada ….2007- ….2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- ….2013.        

 
5. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei de asigur ări 

pentru şomaj datorat ă de angajator , reglementată de Legea nr.76/2002 privind sistemul 
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asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia de asigurări pentru 
şomaj datorată de angajator aferentă perioadei ….2007 - …..2009, în sumă de …. lei.  

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.52 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie de asigurări pentru şomaj datorată 
de angajator constatată  în suma de … lei, neachitată la scadenŃă, organele de inspecŃie 
fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de … lei,  stabilite 
pentru  perioada ….2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de …. lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- …2013.        

 
6. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei individuale de 

asigur ări pentru şomaj re Ńinut ă de la asigura Ńi, reglementată de Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul si a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia individuală de asigurări 
pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi, aferentă perioadei ….2007 - ….2009, în sumă de … lei.  

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie individuală de asigurări pentru 
şomaj reŃinută de la asiguraŃi constatată  în suma de… lei, neachitată la scadenŃă, organele 
de inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- ….2013.        
 

7. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei angajatorilor  
 la Fondul de garantare pentru plata crean Ńelor fiscale , organele de inspecŃie fiscală au 
constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificata pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat  că societatea  nu a constituit contribuŃia angajatorilor la Fondul 
de garantare pentru plata creanŃelor fiscale, aferentă perioadei …2007 - ….2009, în sumă de 
…. lei.  

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃia angajatorilor la Fondul de garantare 
pentru plata creanŃelor fiscale, constatată  în suma de 54 lei, neachitată la scadenŃă, organele 
de inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de …. 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- ….2013.        

 
8. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei pentru  

asigur ări de s ănătate datorat ă de angajator , reglementată de Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăŃii, O.U.G. nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat  că societatea  nu a constituit contribuŃia pentru asigurări de 
sănătate datorată de angajator, aferentă perioadei ….2007 - …2009, în sumă de … lei,  

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie pentru asigurări de sănătate 
datorată de angajator, constatată  în suma de …. lei, neachitată la scadenŃă, organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de … lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de …lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- ….2013.        

 
9. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei pentru asigur ări 

de sănătate re Ńinut ă de la asigura Ńi, reglementată de Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăŃii, O.U.G. nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare în 

perioada verificată pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia pentru asigurări de 
sănătate reŃinută de la asiguraŃi aferentă perioadei ….2007 - …2009, în sumă de …. lei. 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃia pentru asigurări de sănătate 
reŃinută de la asiguraŃi, constatată  în suma …. lei, neachitată la scadenŃă, organele de 
inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de … lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … lei,  
stabilite pentru  perioada …2007- …2013.        
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10. În urma verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată a contribu Ńiei pentru 
concedii şi indemniza Ńii de la persoane juridice sau fizice , organele de inspecŃie fiscală 
au constatat următoarele: 

 
În urma verificării bazei de calcul şi a modului de aplicare a cotelor de impozitare in 

perioada verificata pentru cele două persoane care au lucrat ca taximetrişti, organele de 
inspecŃie fiscală au constatat că societatea  nu a constituit contribuŃia pentru concedii şi 
indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice aferentă perioadei …2007 - …2009, în sumă de 
… lei. 

Ca temei de drept organele de inspecŃie fiscală invocă prevederile art.22 alin.(1) lit.a) şi 
art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, pentru diferenŃa suplimentară de contribuŃie pentru concedii şi indemnizaŃii de la 
persoane juridice sau fizice, constatată  în suma de … lei, neachitată la scadenŃă, organele 
de inspecŃie fiscală au procedat la calculul de majorări de întarziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- …2013 şi penalităŃi de întârziere aferente în sumă de … 
lei,  stabilite pentru  perioada …2007- ….2013.        

 
Organele de inspecŃie fiscală consemnează faptul că majorările de întârziere aferente 

obligaŃiilor fiscale de plată  au fost calculate în conformitate cu prevederile art.120 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar penalităŃile de întârziere au fost calculate în conformitate cu 
prevederile art.120^1 alin.(2) lit.c) din acelaşi act normativ. 

 
III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele  

invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele 
normative în vigoare în perioada verificată, se reŃin următoarele: 
 

1. Referitor la suma totală  de … lei , din care: impozit pe venituri din salarii şi 
asimilate salariilor în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei , contribuŃia de 
asigurări sociale datorate de angajator în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … 
lei, contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi 
accesorii aferente în sumă de …lei ; contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorate de 
angajator în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei , contribuŃia pentru asigurări 
de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei ; 
contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de angajator în sumă de … lei  şi 
accesorii aferente în sumă de … lei , contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută 
de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de… lei,  contribuŃia de asigurări 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator în sumă de … lei şi 
accesorii aferente în sumă de.. lei , contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane 
juridice sau fizice în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de… lei ; contribuŃia 
angajatorilor la  fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale în sumă de… lei  şi 
accesorii aferente în sumă de… lei , stabilite prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr. …/…2013, emisă în baza Raportului de 
inspecŃie fiscală nr. …/…..2013, 
 
D.G.F.P. Caraş-Severin prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii este investit ă să se 
pronun Ńe dacă SC X SRL datoreaz ă aceste obliga Ńii stabilite suplimentar de plat ă, în 
condi Ńiile în care, prin contesta Ńia formulat ă societatea contestatoare nu prezint ă 
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argumente de fapt şi drept  pe care î şi întemeiaz ă contesta Ńia, respectiv argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu Ńionării. 
 

În fapt,  organele de inspectie au efectuat inspecŃia fiscală parŃială la SC XSRL pentru 
perioada …2007-…2009 ce a avut ca obiect stabilirea bazelor de impunere în conformitate cu 
prevederile art.49 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, stabilirea 
diferenŃelor obligaŃiilor de plată şi a accesoriilor aferente datorate bugetului consolidat de stat, 
ca urmare a adresei nr…/P/….2012 primită de la PoliŃia Municipiului …-Biroul de Investigare a 
Fraudelor, adresă înregistrată la Activitatea de inspecŃie fiscală sub nr…./…2012 şi care are 
ca anexă Procesul Verbal de constatare nr…./…2012 încheiat de Garda Financiară …. 

 
Organele de inspecŃie fiscală urmare a verificării modului de calcul a obligaŃiei de plată 

a impozitului pe veniturile din salarii şi contribuŃiilor sociale datorate bugetului de stat, au 
constatat că societatea nu calculează, nu înregistrează în contabilitate şi nu declară aceste 
obligaŃii pentru dl.S şi dl.M pentru  perioada …2007 - ….2009, fapt pentru care au procedat la 
calcularea impozitului pe veniturile din salarii, a contribuŃiilor sociale şi a accesoriilor aferente 
în sumă totală de … lei , din care: impozit pe venituri din salarii şi asimilate salariilor în sumă 
de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei , contribuŃia de asigurări sociale datorate de 
angajator în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei, contribuŃia individuală de 
asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … 
lei ; contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorate de angajator în sumă de … lei  şi 
accesorii în sumă de … lei , contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în 
sumă de … lei  şi accesorii în sumă … lei ;contribuŃia la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
datorată de angajator în sumă de… lei  şi accesorii aferente în sumă de .. lei , contribuŃia 
individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii 
aferente în sumă de … lei,  contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorate de angajator în sumă de… lei şi accesorii aferente în sumă de…. lei , 
contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice în sumă de … lei  
şi accesorii aferente în sumă de … lei ; contribuŃia angajatorilor la  fondul de garantare pentru 
plata creanŃelor salariale în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei , debite 
individualizate prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de 
inspecŃia fiscală nr. …/…2013, contestată.  

 
De menŃionat este faptul că, contestaŃia societăŃii a fost transmisă iniŃial prin fax fiind 

înregistrată la D.G.F.P. … sub nr…./….2013. 
Astfel, organele de soluŃionare a contestaŃiei prin adresa nr…./…2013 au solicitat 

contestatoarei îndeplinirea condiŃiilor de procedură stipulate la art.206 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborat cu prevederile pct.2.3 din O.P.A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, până la data prezentei decizii SC N SRL nu a dat curs acestei solicitări. 

Organele fiscale din cadrul A.F.P…. cu adresa nr…./…2013, înregistrată la D.G.F.P. … 
sub nr…./.2013, au transmis contestaŃia în original formulată de SC N SRL, înregistrată la 
AFP … sub nr…./….2013. 
 

Prin contestaŃia formulată, SC X SRL nu prezintă argumente de fapt şi de drept în 
susŃinerea contestaŃiei referitoare la obligaŃiile fiscale stabilite în sarcina sa prin Decizia de 
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr. …/….2013, 
emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. …/….2013. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile art.206 alin.(1) lit.c), d) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
ART. 206 

    Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
    (1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde : 
    […] 
    c) motivele de fapt şi de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz ă; 
     
coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.b) din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, care stipulează: 
“ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
        b) nemotivat ă, în situa Ńia în care contestatorul nu prezint ă argumente de fapt şi de 
drept în sus Ńinerea contesta Ńiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse solu Ńionării” 

 
De asemenea, la art.213 alin.(1) O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede: 
ART. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 
    (1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept 
care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se face în raport 
de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate de acestea şi de documentele existente 
la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei se face în limitele sesizării. 

 
Din dispoziŃiile legale mai sus citate, se reŃine că, în contestaŃie SC X SRL trebuie să 

menŃioneze atât motivele de fapt cât şi drept, precum şi dovezile pe care se întemeiază 
acestea, în caz contrar contestaŃia urmând a fi respinsă ca nemotivată. 

 
Se reŃine că, în ceea ce priveşte suma de … lei reprezentând impozit pe venit, 

contribuŃii sociale precum şi accesorii aferente, societatea contestatoare nu a depus nici un 
document justificativ şi nu a invocat nici un articol de lege în susŃinerea cauzei. 

 
Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatoarea este cea care invocă în 

sprijinul pretenŃiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o pretenŃie în procedură 
administrativă constatarea care se impune, una naturală şi de o implacabilă logică, este 
aceea că sarcina probei revine contestatoarei. 

Se reŃine că sarcina probei nu implică un drept al contestatoarei, ci un imperativ al 
interesului personal al acesteia care invocă o pretenŃie  în cadrul căii administrative de atac, 
neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contestaŃiei. 
 

Prin urmare, având în vedere faptul că SC X SRL deşi contestă Decizia de impunere 
privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia fiscală nr…/….2013, emisă în 
baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. …/….2013, prin care s-au stabilit în sarcina sa 
obligaŃii fiscale suplimentare de natura impozitului pe venit, contribuŃii sociale şi accesorii 
aferente, nu aduce în susŃinerea cauzei nici un argument de fond care să fie susŃinut cu 
documente şi motivat pe bază de dispoziŃiile legale, care să combată şi să înlăture 
constatările organelor de inspecŃie fiscală referitoare la obligaŃiile mai sus menŃionate, 
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organele de soluŃionare a contestaŃiei neputându-se substitui contestatoarei cu privire la 
acestea, conform prevederilor pct.2.5 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, care stipulează: “2.5. Organul de soluŃionare competent nu se poate 
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul 
administrativ fiscal respectiv”, 
                                                                                                                                                                                                                                     
fapt pentru care, se va respinge ca nemotivată contestaŃia formulată de SC X SRL pentru 
suma totală de … lei,  în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevede: “(1) Prin decizie contestaŃia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă”. 
 

De precizat, este şi faptul că în cuprinsul contestaŃiei formulată, SC X SRL face referire 
la obligaŃii fiscale de natura impozitului pe profit şi TVA, care nu au nici o legătură cu cauza 
în speŃă,  în condiŃiile în care debitele stabilite în sarcina sa prin Decizia de impunere privind 
obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr. F-…/…2013, emisă în baza 
Raportului de inspecŃie fiscală nr. …/…2013, se referă la impozitul pe venit şi contribu Ńii 
sociale datorate bugetului de stat precum şi a accesoriilor aferente.  

De asemenea, în cuprinsul contestaŃiei formulate, SC X SRL face referire la o Decizie de 
Instituire a măsurilor asiguratorii cu nr…./…2010, care nu are nici o legătură cu cauza dedusă 
soluŃionării, organele de inspecŃie fiscală precizând în Referatul privind propunerile de 
soluŃionare a contestaŃiei nr…./….2013 că, în fapt această decizie nu există. 
 

În ceea ce priveşte solicitarea societăŃii de anulare a Procesului Verbal nr….din data 
de ….2013, întocmit de organele de inspecŃie fiscală din cadrul Serviciului inspecŃie fiscală 
Persoane Juridice …, comunicat societăŃii contestatoare în data de …2013, aşa cum rezultă 
din copia confirmării de primire aflată la dosarul contestaŃiei, în completarea Referatului 
privind propuneri de soluŃionare a contestaŃiei nr…./….2013 transmisă prin adresa …/…2013, 
organele de inspecŃie fiscală precizează că, ”Procesul verbal nr…./….2013 nu constituie un 
act administrativ fiscal (art.88 Cod de procedură fiscală), astfel că, nu generează sume 
suplimentare de plată în sarcina contribuabilului, Procesul verbal respectiv s-a întocmit pentru 
consemnarea constatărilor inspecŃiei fiscale şi comunicarea acestora organelor de cercetare 
penală din cadrul IPJ (autoritatea care a solicitat efectuarea inspecŃiei fiscale) în conformitate 
cu prevederile art.108 din CPF”. 

Organele de inspecŃie fiscală anexează în copie adresa nr…./…2013 transmisă 
Inspectoratului de PoliŃie … - Serviciul de Investigare a Fraudelor prin care a transmis 
Procesul –Verbal nr…./….2013 împreună cu anexele la acesta. 

 
Având în vedere cele de mai sus, se reŃine că, Procesul – Verbal nr…./..2013 a fost 

întocmit de organele de inspecŃie fiscală în baza prevederilor art.108 din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  pentru a fi transmis organelor de cercetare penală în legătură cu 
constatările din Raportul de inspecŃie fiscală nr. …/…2013 în baza căruia a fost emisă Decizia 
de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr. ../….2013, 
acesta nu constituie titlu de creanŃă şi nu crează vreun raport obligaŃional între bugetul 
statului şi contribuabil. 
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2. Referitor la solicitarea contestatoarei de suspe ndare a execut ării Deciziei de 
impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare  stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr. 
…/…2013, cauza supus ă solu Ńionării, este dac ă D.G.F.P. Caraş-Severin prin Serviciul 
Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea acestui cap ăt de cerere, în 
condi Ńiile în care cererea de suspendare a execut ării actului administrativ fiscal nu se 
află în competen Ńa sa material ă de solu Ńionare. 

 
 
În fapt, prin contestaŃia formulată, contestatoarea solicită suspendarea actelor 

administrativ fiscale atacate, respectiv Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală nr…/…2013, emisă de către organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin - Activitatea de InspecŃie Fiscală, pentru suma 
totală de .... lei . 
 
 

În drept, sunt incidente prevederile art. 215 alin.(1) şi alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

“Art. 215 
    Suspendarea executării actului administrativ fiscal 

    (1) Introducerea contestaŃiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea 
actului administrativ fiscal. 

(2) DispoziŃiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere 
suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. InstanŃa competentă poate suspenda 
executarea, dacă se depune o cauŃiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, 
iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauŃiune de până la 2.000 
lei.” 

 
Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) şi alin.(2) din Legea Contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare: 
“ART. 14 

    Suspendarea executării actului 
    (1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în 
condiŃiile art. 7, a autorităŃii publice care a emis actul sau a autorităŃii ierarhic superioare, 
persoana vătămată poate să ceară instanŃei competente să dispună suspendarea executării 
actului administrativ unilateral până la pronunŃarea instanŃei de fond. În cazul în care 
persoana vătămată nu introduce acŃiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, 
suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate. 
(2) InstanŃa soluŃionează cererea de suspendare, de urgenŃă şi cu precădere, cu citarea 

părŃilor”. 
 
Având în vedere dispoziŃiile imperative ale legii, cererea contestatoarei de suspendare 

a Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia fiscală 
nr. …/…2013, intră sub incidenŃa prevederilor Legii Contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care DirecŃia Generală 
a FinanŃelor Publice … prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu se poate investi cu 
soluŃionarea cererii, neavând competenŃa materială de a se pronunŃa, aceasta aparŃinând 
instanŃei judecătoreşti.  
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Pentru considerentele arătate şi în temeiul actelor normative invocate în prezenta 

decizie precum şi în baza prevederilor art.215 alin.(1),(2), art.216 alin.(1) din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.14 alin.(1) şi alin.(2) din Legea Contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se: 

 
 
 

D E C I D E 
 
 
 

1. Respingerea ca nemotivată a contestaŃiei formulată de SC X SRL  
împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia 
fiscală nr. …/….2013, emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. ../…2013  pentru 
suma totală de … lei, din care: impozit pe venituri din salarii şi asimilate salariilor în sumă 
de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei ; contribuŃia de asigurări sociale datorate de 
angajator în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de …lei; contribuŃia individuală de 
asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de 
… lei ; contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorate de angajator în sumă de … lei  şi 
accesorii aferente în sumă de … lei , contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la 
asiguraŃi în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei ;contribuŃia la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj datorată de angajator în sumă de … lei  şi accesorii aferente în 
sumă de … lei , contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în 
sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei,  contribuŃia de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator în sumă de … lei şi accesorii 
aferente în sumă de … lei , contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice 
sau fizice în sumă de … lei  şi accesorii aferente în sumă de … lei ; contribuŃia angajatorilor 
la  fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale în sumă de … lei  şi accesorii 
aferente în sumă de…. lei .   

 
 
2. Constatarea necompetenŃei materiale a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice  

… prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii privind  soluŃionarea cererii de suspendare a 
executării Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare  stabilite de inspecŃia 
fiscală nr. …/…2013, aceasta revenind instanŃelor judecătoreşti. 

 
 
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor de atac administrativ şi poate fi 

atacată la Tribunalul …., în termen de 6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 

 
  DIRECTOR EXECUTIV, 

 
XXXX 

 
 


