
Nr.112/IL/2013
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 

Publice  ...  a  fost  sesizat,  de  A.F.P.  a  municipiului  ..  prin   adresa  nr.  .. 
inregistrata la D.G.F.P...  sub nr.  ..,  cu privire la contestatia formulata de 
S.C. ... cu sediul in loc...,str. .. , nr..., jud .. CIF RO.. nr. ORC J...

Contestatia a fost formulata impotriva “Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii’ nr.... referitoare la obligatii de plata accesorii in suma de 
.. lei, aferente:

- Impozitului pe veniturile din salarii accesorii in suma de .. lei
- Contributiei  de asigurari  sociale datorata de angajator accesori  in 

suma de ... lei
- Contributiei de asigurari sociale retinuta de la asigurati  accesori in 

suma de .. lei
- Contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profe-

sionale datorata de angajator accesori in suma de .. lei
- Contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator accesori 

in suma de .. lei
- Contributiei individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-

urati accesori in suma de .. lei
-  Contributiei  angajatorilor  pentru  fondul  de  garantare  pentru  plata 

creantelor sociale accesori in suma de .. lei
- Contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator accesori 

in suma de .. lei
-  Contributiei  asigurari  sanatate  retinuta  de la  asigurati  accesori  in 

suma de .. lei
- Contributiei pentru concedii si indemnizatii  de la persoane juridice 

sau fizice accesori in suma de ... lei 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. 
nr.  92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare, in raport de data comunicarii Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii ,  respectiv ..., potrivit semnaturii 
de pe confirmarea de primire privin data postei,  aflata in copie la dosarul 
cauzei, si  de data inregistrarii contestatiei la A.F.P. .., respectiv .., asa cum 
reiese din amprenta stampilei registraturii aplicata pe contestatia aflata in 
original la dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice .. prin Biroul de Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  205 si art.  209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.
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I)  S.C. .. a inaintat contestatie impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. .. , in suma totala de.. lei, constituite pentru 
plata cu intarziere a impozitelor si contributiilor la bugetul general consolidat 
al statului, prin care s-au constituit accesorii aferente:  

- Impozitului pe venitul din salarii in suma de .. lei
- Contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in suma de .. 

lei
- Contributiei de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de .. 

lei
- Contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profe-

sionale datorata de angajator in suma de .. lei
- Contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributiei individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-

urati in suma de .. lei
-  Contributiei  angajatorilor  pentru  fondul  de  garantare  pentru  plata 

creantelor sociale in suma de .. lei
- Contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributiei asigurari sanatate retinuta de la asigurati  in suma de .. 

lei
- Contributiei pentru concedii si indemnizatii  de la persoane juridice 

sau fizice in suma de .. lei.
Arata ca Declaratiile 100 si 102 aferente lunii Iulie .., au fost depuse in 

termen,  dar  nu au fost  validate in  sistemul  informatic  datorita  suportului 
electronic pe care au fost inscrise dar ca nu a intarziat cu plata la achitarea 
impozitului si a contributiilor la bugetul general consolidat.

Ca si anexe societatea depune un centralizator aferent impozitelor si 
contributiilor de plata pentru luna iulie ..,copie dupa documentele de plata 
privind achitarea impozitelor si  contributiilor la bugetul  general  consolidat 
pentru luna iulie.., copie de pe extrasul bancar cu tranzactiile efectuate in 
termen catre bugetul general consolidat.

II. Administratia Finantelor Publice a Municipiului .., prin Referatul 
cu propunerile de solutionare  a contestatiei nr. .. din data de .. formuleaza 
următoarele puncte de vedere:

Sumele au fost declarate cu intarziere, dar a fost emisa si Decizia de 
desfiinţare a Deciziei de impunere din oficiu pentru perioada de raportare 
luna iulie ..  nr.  ....  Plăţile  au fost  efectuate in  conturile  unice in curs de 
distribuire, ramanad sume nedistribuite lunar pana  la finele lunii noiembrie 
...  După  aceasta  data  cuantumul  plaţilor  s-a  micşorat  nefiind  suficiente 
pentru singerea obligaţiilor fiscale declarate lunar.
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Inainte de data depunerii declaraţiei aferente lunii iulie..,  la data de .. 
societatea figura cu plaţi in plus in suma de ...lei din care s-a stins sumele 
declarata cu intarziere.

Au fost depuse toate declaraţiile aferente, conform situaţiei depunerii 
declaraţiilor fiscale ataşata alăturat.

La data prezentului referat, Decizia de calcul accesorii nr. .., nu apare 
ca fiind confirmata in baza de date a organului fiscal.

Având   in   vedere   cele   relatate   A.F.P...,  propune   menţinerea 
actului   administrativ-fiscal reprezentând Decizia referitoare la obligaţiile de 
plata accesorii nr. ....

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
fiscal se retin urmatoarele:

In vederea solutionarii contestatiei inaintate de S.C. .... in data de .. 
cu  adresa  nr.  ..  organul  de  solutionare  al  contestatiilor  a  solicitat  de  la 
A.F.P.  ..  precizari  privind  comunicarea  urmatoarelor  acte  administrativ 
fiscale catre societate:

 - Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr... din data de ..
 - Decizia de impunere din oficiu ,cod 160, nr. .. din data de .. precum 
 - Decizia de desfiintare a Deciziei de impunere din oficiu nr. .. din 

data de ..

In data de..  prin adresa nr.  ..  ,  inregistrata la D.G.F.P...  sub nr.  .. 
A.F.P. ..  depune la dosarul contestatiei copii de pe confirmarea postala de 
primire din data de .. a Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. 
... precum si copie de pe Decizia de impunere din oficiu ,cod 160, nr. .. din 
data  de  ..,  copie  privind  confirmarea  publicarii  pe  internet  a  acesteia, 
precum si o copie a Deciziei de desfiintare a Deciziei de impunere din oficiu 
nr... din data de.....

In vederea stabilirii,  modului de declarare al obligatiilor fiscale afer-
ente lunii .. de catre petenta in data de .. prin adresa nr... au fost solicitate 
de societatii copii de pe urmatoarele documente:  Declaratia 100 “Declar-
atie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” aferenta perioadei .. ,ce 
apare ca fiind depusa sub nr .., si Declaratiei 102 “Declaratie privind oblig-
atiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale aferenta 
perioadei .. ,ce apare ca fiind depusa sub nr. ....

Aceasta adresa a fost primita de petenta in data de .. conform semna-
turii de pe confirmarea de primire aflata in original la dosarul contestiei.

Pana in data de ... societatea nu a dat curs solicitarii venite din partea 
organului de solutionare al contestatiilor.
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In  fapt, A.F.P.  ..  a  emis Decizia  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii nr... din .. prin care au fost stabilite accesorii in suma totala de .. 
lei aferente debitelor reprezentand : impozitul pe venitul din salarii in suma 
de ..lei, contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in suma de .. 
lei, contributiei de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de. lei, 
contributiei  de  asigurare  pentru  accidente de munca si  boli  profesionale 
datorata de angajator in suma de.. lei, contributiei de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator in suma de..lei, contributiei individuala de asigurari 
pentru  somaj  retinuta  de  la  asigurati  in  suma  de  ..  lei,  contributiei 
angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creantelor sociale in 
suma de .. lei, contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator in 
suma de .. lei, contributiei asigurari sanatate retinuta de la asigurati in suma 
de .. lei, contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice 
sau fizice in suma de .. lei.

Petenta invoca faptul ca  suma de .. lei, reprezentand accesorii sta-
bilite  in  sarcina  societatii  sunt  aferente  contributiilor  salariale   aferente 
perioadei  iulie ..,  sume ce au fost virate la termen conform ordinelor de 
plata nr. .. in suma de .. lei si nr. .. in suma de ...

Petenta  invoca faptul  ca  a  depus declarartiile  100 si  102 aferente 
acestei luni, dar nu au fost validate de sistemul informatic. 

  Din analiza anexei la Decizia referitoare la obligatiile de plata acce-
sorii  nr... din data de .. rezulta faptul ca documentele prin care s-au individ-
ualizat obligatiile principale de plata in suma de .. lei sunt :

 - Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributi-
ile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa cod 160”, 
pentru perioada de raportare..  sub nr. .. din data de ...

- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr.-..
- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr...
- declaratia 112 nr....

A) Referitor la accesoriile in suma de .. lei, stabilita prin Decizia 
referitoare  la  obligatiile  de plata  accesorii  nr  ...  din  ..  reprezentand 
accesorii aferente :

- Impozitului pe veniturile din salarii in suma de .. lei
- Contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in suma 

de ..lei
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- Contributiei de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma 
de ..lei

- Contributiei  de  asigurare  pentru  accidente  de  munca  si  boli 
profesionale datorata de angajator in suma de .. lei

- Contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator in 
suma de.. lei

- Contributiei individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la 
asigurati in suma de ..lei

- Contributiei angajatorilor pentru fondul de garantare pentru pla-
ta creantelor sociale in suma de .. lei

- Contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator  in 
suma de ..lei

- Contributiei asigurari sanatate retinuta de la asigurati  in suma 
de..lei

- Contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane ju-
ridice sau fizice in suma de .. lei,

stabilite in baza Deciziei de impunere din oficiu pentru impozitele, 
taxele  si  contributiile  cu  regim  de  stabilire  prin  autoimpunere  sau 
retinere la sursa cod 160”, cu nr. ..din data de ....

Cauza supusa D.G.F.P. ... prin biroul solutionare contestatii este 
daca se pot stabili obligatii de plata accesorii in sarcina societatii in 
conditiile  in  care  documentul  prin  care  s-a  individualizat  suma  de 
plata  este desfiintat ulterior de catre organul fiscal emitent.

In drept,  sunt aplicabile prevederile art. 85 lit. a) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal cu modificarile si precizarile ulterioare ce prevede:

‚Art.  85  Stabilirea  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor  şi  a  altor  
sume datorate bugetului general consolidat

(1) Impozitele,  taxele,  contribuţiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului  
general consolidat se stabilesc astfel:

a)   prin declaraţie fiscală  , în condiţiile  art. 82 alin. (2) şi  art. 86 alin.  
(4);

b)   prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”  

Conform acestor  prevederi  legale , impozitele,  taxele,  contribuţiile  şi 
alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin declaratie 
fiscala depusa de contribuabil iar in celelalte cazuri prin decizie emisă de 
organul fiscal.

In data de .., constatand ca petenta nu a depus declaratiile privind obli-
gatiile de plata salariale pentru luna .., A.F.P. a municipiului ..emite  “De-
cizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile 
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa cod 160”, 
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pentru perioada de raportare .., sub nr. .. prin care se stabilesc obligatii esti-
mate de plata in sarcina societatii in suma totala de .. lei , astfel:

- Impozitul pe venitul din salarii si asimilate salariilor in suma de ..lei
- Contributie de asigurari sociale datorata de angajator in suma de 

..lei
- Contributie de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de .. 

lei
- Contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli  profe-

sionale datorata de angajator in suma de .. lei
-  Contributie de asigurari pentru somaj datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-

urati in suma de .. lei
- Contributia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata cre-

antelor sociale in suma de .. lei
- Contributia pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributia asigurari sanatate retinuta de la asigurati  in suma de ... 

lei
- pentru Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane ju-

ridice sau fizice in suma de .. lei.

Se retine faptul ca obligatiile fiscale principale  au fost stabilite  prin 
decizie emisă de organul fiscal si nu prin declaratie fiscala asa cum sustine 
petenta in contestatia inaitata.

In data de .. conform datelor din evidenta fiscala, conform copiilor de-
puse  de  catre  A.F.P.  ..,  societatea  depune   Declaratia  102  “Declaratie 
privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor spe-
ciale” aferenta lunii .. sub nr... si 100  “Declaratie privind obligatiile de plata 
la bugetul de stat” aferenta lunii .. sub nr. .., declaratii ce nu fac obiectul De-
ciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... 

Cu aceeasi data A.F.P. .. emite Decizia de desfiintare a Deciziei de 
impunere din oficiu pentru perioada de raportare .. sub nr. .., Decizie ce a 
fost comunicata petentei  in data de .. conform semnaturii de primire de pe 
aceasta.

Din analiza Deciziei de desfiintare a Deciziei de impunere din oficiu 
pentru perioada de raportare .. nr.. reiese faptul ca  organul fiscal in confor-
mitate cu dispozitiile art. 83 alin. (4^1) din OUG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala  desfiinteaza Decizia de impunere din oficiu ..,  pentru ur-
matoarele obligatii fiscale  in suma de .. lei astfel:

- Impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor in suma de .. lei
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- Contributie de asigurari sociale datorata de angajator in suma de .. 
lei

- Contributie de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de .. 
lei

- Contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli  profe-
sionale datorata de angajator in suma de .. lei

-  Contributie de asigurari pentru somaj datorata de angajator in suma 
de .. lei

- Contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-
urati in suma de .. lei

- Contributia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata cre-
antelor sociale in suma de .. lei

- Contributia pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 
de .. lei

- Contributia asigurari sanatate retinuta de la asigurati in suma de 98 
lei

- pentru Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane ju-
ridice sau fizice in suma de .. lei .

Referitor, la  desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale 
OUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala la art. 47 „Desfiinţarea sau 
modificarea actelor administrative fiscale” la pct. (2) precizeaza:

„Art. 47 Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale
 (2) Anularea ori    desfiin area totalăț   sau par ială, cu titlu irevocabil,ț   

potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care   s-au stabilit crean eț   
fiscale principale atrage anularea, desfiin area ori modificarea atât aț  
actelor  administrative  fiscale  prin  care  s-au  stabilit  crean e fiscaleț  
accesorii  aferente  crean elor  fiscale  principale  individualizate  înț  
actele  administrative  fiscale  anulate  ori  desfiin ate,ț   cât  i  a  actelorș   
administrative  fiscale  subsecvente  emise  în  baza  actelor  administrative 
fiscale anulate sau desfiin ate,ț  chiar dacă actele administrative fiscale prin 
care s-au stabilit crean e fiscale accesorii sau actele administrative fiscaleț  
subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac  
sau judiciare.

 În acest  caz  ,organul fiscal  emitent,  din oficiu sau la  cererea 
contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va 
desfiin a  sau  modifica  în  mod corespunzător  actele  administrativeț  
fiscale  prin  care  s-au  stabilit  crean e  fiscale  accesorii  sau  acteleț  
administrative fiscale subsecvente.

Asadar, potrivit cadrului legal invocat, desfiintarea totala a unui act ad-
ministrativ fiscal  prin care s-au stabilit crean e fiscale principale, atrage siț  
desfiin area  actelor  administrative  fiscale  prin  care  s-au  stabilit  crean eț ț  
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fiscale  accesorii  aferente  crean elor  fiscale  principale  individualizate  înț  
actele administrative fiscale anulate ori desfiin ate.ț

Avand in  vedere faptul  ca  “Decizia de impunere din oficiu  pentru 
impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
retinere la sursa cod 160” nr. .. prin care au fost individualizate accesoriile 
de  plata  in  suma  de..  lei,   a  fost  desfiintata  ulterior   prin  Decizia  de 
desfiintare a Deciziei de impunere din oficiu pentru perioada de raportare .. 
inregistrata sub nr. .. se va face aplicarea prevederilor  art. 216, alin. (3) si 
(3^1) din Ordonanţă nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare:

“Art. 216 Soluţii asupra contestaţiei
“(3) „Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul ad-

ministrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act  
administrativ fiscal  care va avea în vedere strict  considerentele de-
ciziei de soluţionare”.

(3^1) „Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar noul act administrativ 
fiscal emis vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contes-
taţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare”. “

In concluzie, se va desfiinta partial  Decizia referitoare la obligatii de 
plata accesorii nr... din data de .. pentru suma de .. lei reprezentand acce-
sorii stabilite pentru:

- Impozit pe venitul din salarii in suma de .. lei
- Contributie de asigurari sociale datorata de angajator in suma de .. 

lei
- Contributie de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de .. 

lei
- Contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli  profe-

sionale datorata de angajator in suma de .. lei
- Contributie de asigurari pentru somaj datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-

urati in suma de .. lei
- Contributia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata cre-

antelor sociale in suma de .. lei
- Contributia pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 

de .. lei
- Contributia asigurari sanatate retinuta de la asigurati  in suma de .. 

lei
- Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau 

fizice in suma de .. lei ca fiind 
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 urmand ca organul fiscal  sa efectueze o verificare a evidentei fiscale 
si sa stabileasca in mod corect starea fiscala a contestatarei, sa stabileasca 
modul de inregistrare si de stingere al acestora in evidenta A.F.P. .., sa sta-
bileasca accesorii daca in urma reanalizarii situatiei fiscale a petentei situa-
tia o impune.

 Coroborate cu pct. 11.5, 11.6 si 11.7 din O.P.A.N.A.F. nr. 2137/2011 
privind aprobarea lnstructiunilor pentru aplicarea titlului  IX din Ordonanta 
Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,unde  se 
stipuleaza :

“11.5. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau 
parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai  
motivele care au condus la desfiinţare.
         11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30  
de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă 
şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru  
calculul accesoriilor aferente.
       11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”

B) Referitor la accesoriile in suma de . lei, stabilita prin Decizia 
referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr  ..  din  ..  reprezentand 
accesorii  aferente:

- Contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in suma 
de ..lei

- Contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator  in 
suma de .. lei

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  D.G.F.P.  ..  prin  biroul 
solutionare  contestatii  se  poate  investi  cu  solutionarea  pe  fond  a 
acestui capat de cerere  in conditiile in care  societatea  nu precizeaza 
motivele de fapt si de drept  pentru care a inteles sa conteste actul 
administrative  fiscal  si  nu  depune  documente  in  sustinerea 
contestatiei. 

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr . Din 
..  s-au calculat  in sarcina S.C...accesorii  in suma totala de .  lei  aferente 
debitelor reprezentand accesorii contributie de asigurari sociale datorata de 
angajator in suma de . lei si  contributia pentru asigurari sanatate datorata 
de angajator in suma de ... lei.

S.C.  ...  invoca  faptul  ca,  accesoriile  stabilite  in  sarcina  sa  sunt 
aferente contributiilor salariale ca urmare a nedepunerii declaraţiilor 100 si 
102 aferente luni iulie ..sume ce au fost virate la termen conform ordinelor 
de plata nr. .. in suma de .. lei si nr... in suma de.. lei.
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Din, analiza dosarului contestatiei ,respectiv anexa la Decizia referi-
toare la obliagatiile de plata accesorii nr. .. din data de .. rezulta faptul ca 
documentele prin care s-a individualizat suma de plata  reprezentand  acce-
sorii  in suma de .. lei sunt:

- declaratia 112 nr. ..
-  declaratia 112 nr. ..
- declaratia 112 nr. ..
- declaratia 112 nr. ..
- declaratia 112 nr. ..
- declaratia 112 nr. ..
- declaratia 112 nr. ...

Din analiza contestatiei formulate de societate se constata ca aceasta 
nu aduce argumente de fapt si de drept , precum si documente din care sa 
rezulte o alta situatie de fapt decat cea stabilita de organele fiscale .

In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.  206 din  O.G.  nr.  92/2003 
privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioar 
se stipuleaza :
Art. 206 " (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

[.....]
c) motivele de fapt si de drept:
d) dovezile pe care se întemeiază;"
Totodata sunt aplicabile si prevederile art  .   65 din OG 92/2003 privind 

Codul  de procedura fiscala  ,cu modificarile  si  completarole  ulterioare  ce 
prevede:

„Art. 65 Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat  

la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.”
Potrivit doctrinei, se reţine că încă din dreptul roman a fost consacrat 

principiul  potrivit  căruia  cel  ce  afirmă o  pretenţie  în  justiţie  trebuie  să o 
dovedească, regulă tradiţională exprimată prin adagiul latin „actor incumbit
probatio”, principiul fiind consfinţit de art.1169 Cod Civil „cel ce face o prop-
unere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, articol în vigoare
conform art.230 lit.a)  din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil.

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care
invocă în sprijinul pretenţiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o pre-
tenţie  în procedura administrativă, constatarea care se impune, una natu-
rală  şi  de  o  implacabilă  logică  juridică,  este  aceea  că  sarcina  probei 
revine contestatorului.

Se reţine că sarcina probei nu implică un drept al contestatorului, ci 
un imperativ al interesului personal al acestuia care invocă o pretenţie în 
cadrul căii administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând 
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respingerea contestaţiei pentru suma de .. lei, stabilita prin Decizia refer-
itoare la obligatiile de plata accesorii nr .. din .. .reprezentand accesorii sta-
bilite astfel:

- pentru Contributie de asigurari sociale datorata de angajator in suma 
de .. lei

- pentru Contributia pentru asigurari sanatate datorata de angajator in 
suma de .. lei
organele de soluţionare neputându-se substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt şi de drept  pentru care a contestat Decizia referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  mai  sus  precizată,  în  conformitate  cu 
prevederile  pct.  2.5  din  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de 
Administrare Fiscală nr. 2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea  Titlului  IX  din  O.G.  nr.92/2003  potrivind  Codul  de  procedură 
fiscală, care precizează:

˝2.5.Organul de soluţionare competent nu se poate substitui contesta-
torului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul  
administrativ fiscal respectiv.˝

Aceste prevederi se coroborează cu cele pct. 11.1 lit .a ) din Ordinul 
nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată, emis de Preşedintele Agenţiei  Naţionale de Adminis-
trare Fiscală, potrivit căruia: 

’11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dis-
puse prin actul administrativ fiscal atacat’’.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor  art.205, art.206, art.207, art.209 si art. 216 al.(1)  si (3) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata, se

D E C I D E :

 Art.1 Desfiintarea partiala a Deciziei  referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. .. din data de ...  pentru suma de.. lei reprezentand 
accesorii:

- Impozit pe venitul din salarii in suma de .. lei
- Contributie de asigurari sociale datorata de angajator in suma de 

..lei
- Contributie de asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de .. 

lei
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- Contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli  profe-
sionale datorata de angajator in suma de .. lei

- Contributie de asigurari pentru somaj datorata de angajator in suma 
de .. lei

- Contributie individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asig-
urati in suma de .. lei

- Contributia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata cre-
antelor sociale in suma de .. lei

- Contributia pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 
de .. lei

- Contributia asigurari sanatate retinuta de la asigurati in suma de 103 
lei

- Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau 
fizice in suma de .. lei .

urmand ca organul fiscal  sa  efectueze o verificare a evidentei fiscale 
si sa stabileasca in mod corect starea fiscala a contestatarei ,sa stabileasca 
modul de inregistrare si de stingere al acestora in evidenta A.F.P. .. ,si sa 
stabileasca accesorii daca in urma reanalizarii situatiei fiscale a petentei se 
impune.

 Art.2. Respingerea partiala ca nemotivata a contestatiei S.C. .. . 
formulata impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr... din data de .. cu privire la suma de .. lei  reprezentand accesorii 
aferente:

  - Contributiei de asigurari sociale datorata de angajator in suma de .. 
lei

- Contributiei pentru asigurari sanatate datorata de angajator in suma 
de . lei

 Art.3 . Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen 
de 6 luni de la comunicare.

      
                                             DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                          
                                               ....................................
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