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DECIZIA NR. ISR. 3133/29.01.2016 
privind  soluţionarea  contestaţiei formulată de 

S.C. X S.R.L. Suceava, 
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – 

Inspecţie Fiscală sub nr. a.j.i.f./........... şi la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. 

............. 
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin 

Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Suceava - Inspecţie Fiscală prin adresa 
nr.a.j.i.f.............., înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Iaşi sub nr. ISR/.......... cu privire la contestaţia formulată de S.C. 
XS.R.L din loc. Suceava, str.............., judeţul Suceava, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava  sub nr. 
.......................Petruţa, împotriva Deciziei de impunere  nr. .......... din 
27.03.2015 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală pentru persoane juridice, emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, 
în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. ...................... 

Suma contestată este în valoare totală de Slei şi  reprezintă: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 
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              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale                
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                       
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                     
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 
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Având în vedere prevederile art.352 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, potrivit cărora “(1) Dispoziţiile prezentului cod se 
aplică numai procedurilor de administrare începute după intrarea acestuia în 
vigoare.”, contestaţiile sunt soluţionate în baza normelor legale in vigoare la 
data cand s-a născut dreptul contestatarei la acţiune. 
 

Contestaţia în original, formulată prin Cabinet de avocat Chidoveţ Oana 
Petruţa - Baroul Suceava, (la dosarul cauzei fiind anexată în original 
Împuternicirea Avocaţială seria SV nr......................), a fost depusă în termenul 
legal de 30 de zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ţinând cont de faptul că actul administrativ fiscal atacat, 
a fost comunicat d-lui Istrate Gabriel, în calitate de administrator al S.C. 
XS.R.L, Suceava, prin remitere directă pe bază de semnătură, în data de 
31.03.2015, conform adresei nr.a.j.i.f./..............., anexată în copie la dosarul 
cauzei, iar contestaţia a fost depusă în data de 17.04.2015 la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava - Inspecţie Fiscală, unde 
a fost înregistrată sub nr.a.j.i.f./..................... 

Contestaţia este semnată de avocat Chidoveţ Oana Petruţa şi poartă 
amprenta ştampilei cabinetului de avocat Chidoveţ Oana Petruţa în original. 
   Contestaţia este însoţită de Referatul nr.................. privind propunerea 
de soluţionare a contestaţiei, semnat de conducătorul organului fiscal care a 
încheiat actul atacat, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava - Inspecţie Fiscală prin care se propune respingerea în totalitate a 
contestaţiei formulate de S.C. XS.R.L, Suceava,  ca nefondată. 

Totodată, prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei se 
precizează că s-au instituit măsuri asiguratorii, iar la finalizarea raportului de 
inspecţie fiscală s-a întocmit sesizare penală împotriva numitului Ozcan 
Adnan. 

Sesizarea penală înregistrată sub nr.a.j.i.f./.............., formulată de 
organele de inspecţie fiscală, împotriva numitului OZCAN ADNAN, care a avut 
calitatea de administrator al S.C. XS.R.L, Suceava, în perioada 03.10.2011- 
06.12.2013, a fost transmisă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, 
în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale 
infracţiunii pentru faptele prevăzute de art. 9 alin.(1), lit.a), din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru un prejudiciu total cauzat bugetului general 
consolidat al statului în sumă de S lei.   

Sesizarea penală, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava – Inspecţie fiscală contribuabili mici cu nr.a.j.i.f.......... 
27.03.2015, a fost expediată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, 
prin poştă confirmată de primire în data de 07.04.2015. 
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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
207 alin. (1) lit. a) şi art. 209 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, este investită să soluţioneze contestaţia. 

 
I. Prin contestaţia FN din 17.04.2015, înregistrată la Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Inspecţie Fiscală sub nr. 
a.j.i.f..............., S.C. XS.R.L, Suceava, formulează contestaţie împotriva 
Deciziei de impunere  nr. ....... privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice, emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, în 
baza Raportului de inspecţie fiscală nr. ..................., privind suma de Slei, 
reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţii aferente veniturilor din 
salarii şi accesorii aferente acestora, solicitând : 

- admiterea contestaţiei ca fiind întemeiată; 
- anularea Deciziei de impunerea nr. ................ privind obligaţiile 

fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane 
juridice, întocmite de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, ca fiind neîntemeiată şi 
nelegală ; 

- anularea Raportului de inspecţie fiscală nr. ..................... din 
27.03.2015, întocmit de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava; 

- exonerarea societăţii de la plata către bugetul de stat a sumei totale 
de Slei, reprezentând obligaţii fiscale principale cât şi obligaţii fiscale accesorii, 
stabilite  de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, în baza Raportului de inspecţie fiscală 
nr. ............ şi a Deciziei de impunere nr. ..................... privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice, 
motivând în susţinere următoarele: 

În urma controlului fiscal efectuat în perioada 16.10.2014 -11.12.2014, 
în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale prin munca nedeclarată, 
organele de inspecţie fiscală au constatat că în perioada ianuarie 2012 – 
decembrie 2013, S.C. XS.R.L, Suceava,  a înregistrat în evidenţa contabilă în 
contul 625 „cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferuri”, cheltuieli cu diurna 
aferente personalului temporar detaşat în străinătate, pentru a presta o muncă 
la beneficiarul extern. 

Cu privire la aceste cheltuieli, petenta precizează că organele de 
inspecţie fiscală, au apreciat că aceste cheltuieli reprezintă venituri de natură 
salarială, nefiind asimilate detaşării şi ca urmare au procedat la reîncadrarea 
acestor indemnizaţii şi pe cale de consecinţă au stabilit un prejudiciu adus 
bugetului de stat în sumă de Slei, reprezentând obligaţii fiscale suplimentare şi 
accesorii aferente.  
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Totodată, societatea contestatoare, susţine că în mod eronat organele 
de inspecţie fiscală au considerat că angajaţilor temporari nu li se cuvin 
drepturi de delegare sau detaşare, statutul lor nefiind acela al unor salariaţi 
delegaţi sau detaşaţi. 

Mai susţine că din punct de vedere al obiectului de activitate şi al 
autorizaţiilor pe care le deţine S.C. XS.R.L, Suceava, este în înţelesul 
Directivei ............ al Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, o întreprindere 
cu încadrare  în muncă temporară, care pune la dispoziţie un lucrător la o 
întreprindere care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, 
existând în acest sens un raport de muncă între societate, ca agent de muncă 
temporară şi lucrătorul angajat temporar pe perioada detaşării, cât şi un 
contract de punere la dispoziţie încheiat cu un utilizator. 

Faţă de aceste aspecte, societatea contestatoare apreciază că 
organele de inspecţie fiscală nu au coroborat legislaţia comunitară cu cea 
fiscală, astfel că nu au luat în considerare faptul că la nivel de Uniune 
Europeană, munca temporară, reprezintă în fapt o detaşare a unui lucrător 
temporar în alt stat membru, în acest fel cheltuielile efectuate de societate sub 
formă de diurnă nefiind considerate deductibile fiscal. 

Totodată, societatea solicită să se constate că în conformitate cu 
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, angajatorilor plătitori de impozit pe profit, li se dă 
dreptul să efectueze plăţi (plafonate de până la 2,5 ori) sub forma diurnei, plăţi 
care din punct de vedere fiscal sunt deductibile, în condiţia în care aceste 
cheltuieli sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. 

În acest context, petenta apreciază că organele de inspecţie fiscală 
aveau obligaţia de a se pronunţa asupra deductibilităţii acestor cheltuieli în 
vederea calculului profitului impozabil, respectiv la recalcularea acestuia şi nu 
la asimilarea acestor plăţi cu venituri de natură salarială ale angajaţilor şi 
stabilirea de impozite şi taxe aferente bazei de impozitare stabilită suplimentar.   

De asemenea, contestatara, susţine că din moment ce s-a procedat 
la calculul contribuţiilor aferente acestor diurne acordate, organele de inspecţie 
fiscală au acceptat aceste cheltuieli ca fiind deductibile fiscal, efectuate în 
vederea realizării de venituri impozabile, astfel că până la limita de 2,5 ori 
indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice, sumele plătite nu 
trebuiau cuprinse în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii. 

  În concluzie, societatea precizează că atât baza stabilită 
suplimentar, cât şi contribuţia stabilită suplimentar de plată de Slei, sunt 
netemeinice şi nelegale şi pe cale de consecinţă şi obligaţiile fiscale accesorii 
aferente sunt netemeinice şi nelegale, motiv pentru care solicită : 

- admiterea contestaţiei ca fiind întemeiată; 
- anularea Deciziei de impunerea nr. ....................... privind obligaţiile 

fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane 
juridice, întocmite de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul 
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Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, ca fiind neîntemeiată şi 
nelegală ; 

- anularea Raportului de inspecţie fiscală nr. .................... din 
27.03.2015, întocmit de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava; 
      - exonerarea societăţii de la plata către bugetul de stat a sumei totale 
de Slei, reprezentând obligaţii fiscale principale cât şi obligaţii fiscale accesorii, 
stabilite  de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, în baza Raportului de inspecţie fiscală 
nr. ............ şi a Deciziei de impunere nr. ..................... privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice. 

 
II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, 
urmare a verificării efectuate la S.C. X S.R.L, Suceava, pentru perioada 
03.10.2011 – 30.09.2014, au stabilit prin Decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane 
juridice nr. ............, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. ................ 
din 27.03.2015, în sarcina societăţii suma de Slei, reprezentând impozit pe 
veniturile din salarii, accesorii aferente acestora, contribuţii aferente veniturilor 
din salarii şi accesorii aferente acestora. 

La capitolul II - date despre contribuabil, punctul 3. Informaţii 
referitoare la acţionari/asociaţi, din cuprinsul Raportului de inspecţie fiscală F-
SV ................, organele de inspecţie fiscală precizază că prin încheierea 
judecătorească nr......................., s-a aprobat modificarea structurii 
acţionariatului  S.C. XS.R.L, Suceava,  în sensul că d-nul OZCAN ADNAN 
cedează toate părţile sociale în favoarea d-lui Istrate Gabriel, cedându-i şi 
funcţia de administrator al acestei societăţi. 

S.C. XS.R.L, Suceava s-a autorizat că agent de muncă temporară în 
baza Autorizaţiei de funcţionare seria SV, nr. ................, eliberată de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale 
Suceava. 

 
Cu ocazia inspecţiei fiscale efectuată la S.C. XS.R.L, Suceava, 

organele de inspecţie fiscală au constatat că în perioada 01.01.2012 – 
30.09.2014, societatea a desfăşurat activităţi de contractare temporară a 
personalului şi a încheiat contracte de punere la dispoziţie a personalului cu 
utilizatorii externi din Franţa. 

De asemenea, organele de inspecţie fiscală, au constatat că, aceste 
contracte de punere la dispoziţie au fost întocmite periodic pentru personal 
calificat sau necalificat funcţie de necesităţile utilizatorului. 

Totodată, au constatat că, în contractele de punere la dispoziţie 
încheiate de S.C. X S.R.L, Suceava, cu utilizatorii externi se menţionează 
numele şi prenumele persoanei ce va fi pusă la dispoziţie, locul executării 
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misiunii de prestare a activităţii de construcţii civile, în condiţii normale de 
muncă, dar nu se se stipulează valoarea comisionului de care ar trebui să 
beneficieze agentul de muncă temporară. 

Astfel, în perioada 01.01.2012 – 30.09.2014, S.C. XS.R.L, Suceava, a 
încheiat contracte de punere la dispoziţie cu 7 parteneri utilizatori externi din 
Franţa după cum urmează: 

- ..................., cu sediul în Franţa, Brumath, Rue de L Industrie, cod valid 
de TVA FR ................. 

- ................, cu sediul în Franţa, Maxeville Chemin Cote le Pretre 3, cod 
valid de TVA FR .......................... 

- .......... SARL, cu sediul în Franţa, Strasbourg, Avenue des Vosges 47, 
cod valid de TVA, FR ......................; 

- ...................... 
- ....................................... 
- ................. 
- .......................... 
De asemenea, societatea a încheiat Contracte individuale de muncă 

temporară pentru fiecare salariat în care se menţionează obiectul contractului ( 
misiunea de muncă), durata misiunii, locul executării misiunii (în Franţa, pe 
şantierele utilizatorilor) şi alte clauze. 

Organele de inspecţie fiscală, precizează că în contractele de muncă 
temporară S.C. XS.R.L, Suceava, a menţionat un salariu apropiat de salariul 
minim pe economie din România şi pentru a ajunge la nivelul minim al unui 
venit salarial din Franţa, diferenţa se menţionează în mod nejustificat ca 
diurnă, considerând în mod greşit, că punerea la dispoziţie a personalului 
pentru perioade temporare în favoarea utilizatorilor externi este asimilată 
detaşării. 

Conform contractelor de muncă temporară întocmite de către S.C. 
XS.R.L, Suceava, salariaţilor temporari, locul de muncă al fiecăruia este la 
utilizatorul din Franţa sau la alte şantiere stabilite de către utilizatori, deci ferm 
în străinătate, eliminând posibilitatea detaşării/delegării care ar justifica 
necesitatea acordării diurnei.  

În perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, societatea a înregistrat în 
evidenţa contabilă în contul 625 “cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări”, 
cheltuieli cu diurna, invocându-se de reprezentantul societăţii că personalul 
care prestează munca prin agent de muncă temporară ar fi detaşat în 
străinătate la utilizatorul extern şi are dreptul să încaseze diurna, care nu 
poate fi asimilată salariilor, întrucât nu depăşeşte limita de 2,5 ori nivelul legal 
stabilit de legiuitor. 

    Din analiză documentelor prezentate, organele de inspecţie fiscală au 
constatat că societatea a asimilat în mod eronat diurna acordată ca fiind de 
natura unei cheltuieli deductibile fiscal sub formă de indemnizaţie de delegare 
şi/sau detaşare, considerând că salariaţii au fost detaşaţi, deşi munca 
temporară nu a presupus delegarea sau detaşarea salariaţilor, în fapt locul de 
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desfăşurare a activităţii reprezentând locul de muncă al acestora pe durata 
misiunii de muncă temporară. 

Deoarece salariaţii au încasat efectiv sumele acordate cu titlu de 
diurnă, care au fost reîncadrate în categoria veniturilor de natură salarială, 
acesta fiind salariul net, organele de inspecţie fiscală au recalculat salariul brut 
în vederea reconstituirii bazei de impunere, astfel sumele înregistrate ca şi 
diurnă şi plătite salariaţilor au fost considerate ca şi parte din cheltuielile cu 
salariile (salarii nete). 

Sumele care au fost acordate salariaţilor ca şi diurnă şi care au fost 
luate în calcul la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de S.C. 
XS.R.L, Suceava, au fost preluate din extrasele de cont prin care s-au plătit în 
conturile de card ale salariaţilor, din centralizatoarele prezentate de către 
societate şi din balanţele de verificare. 

    Motivat de faptul că agentul de muncă temporară S.C. XS.R.L, 
Suceava, nu a încadrat corect din punct de vedere financiar contabil sumele 
acordate salariaţilor, nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe venitul de natură 
salarială 

Având în vedere constatările anterior prezentate, organele de 
inspecţie fiscală au reîncadrat sumele acordate drept diurne ca venituri din 
salarii şi au stabilit în sarcina societăţii impozit pe veniturile din salarii, 
accesorii aferente acestora, contribuţii aferente veniturilor din salarii şi 
accesorii aferente acestora în cuantum total de S lei reprezentând: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale             
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
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 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                   
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                 
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
-       S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 
 

Accesoriile au fost stabilite pentru perioada 25.06.2013 - 20.03.2015 
pentru neachitarea la scadenţă a debitelor pentru care au fost calculate. 

 
Invocând prevederile art. 11 alin. (1), art. 55 alin.(1) şi alin. (2) lit. k), art. 

57 alin. (1), art.296^4, alin.(3), art.296^2, art. 296^5 alin.(1), (2), (2^1), (3), (4) 
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şi (5), art. 296^18 alin. (3) lit. a^1), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. f) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.67 
şi pct.68 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea a Legii  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.22, alin.(1), lit.a) - f), art.120 alin. (2) 
şi (7), art. 120¹ alin. (1) şi (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.45, art.87 alin.(1), art. 91 alin.(1) şi alin.(2), art.94 alin.(1), art 96 
alin. (1) - (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi constatările consemnate în Raportul 
de inspecţie fiscală nr. ............., organele de inspecţie fiscală au emis Decizia 
de impunere nr. ...................... privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice, prin care au stabilit în 
sarcina S.C. XS.R.L, Suceava, obligaţii fiscale în sumă totală de S lei 
reprezentând: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale             
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                       
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
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-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                 
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 

                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau 
fizice din care societatea contestă suma de Slei reprezentând: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
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-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale             
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                       
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                     
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
-       S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
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 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 
 

Totodată, prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei se 
precizează că s-au instituit măsuri asiguratorii, iar la finalizarea raportului de 
inspecţie fiscală s-a întocmit sesizare penală împotriva numitului Ozcan 
Adnan. 

Sesizarea penală înregistrată sub nr.a.j.i.f./..............., formulată de 
organele de inspecţie fiscală, împotriva numitului OZCAN ADNAN, care a avut 
calitatea de administrator al S.C. XS.R.L, Suceava, în perioada 03.10.2011- 
06.12.2013, a fost transmisă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, 
în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale 
infracţiunii pentru faptele prevăzute de art. 9 alin.(1), lit.a), din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru un prejudiciu total cauzat bugetului general 
consolidat al statului în sumă totală de Slei.   

Sesizarea penală, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava – Inspecţie fiscală contribuabili mici cu nr.a.j.i.f./........... din 
27.03.2015, a fost expediată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, 
prin poştă confirmată de primire în data de 07.04.2015. 

Prin adresa nr............., înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr.ISR/................,  (ca răspuns la solicitarea 
organului de soluţionare competent formulată prin adresa nr.ISR/11132 din 
10.06.2015, de informare a stadiului soluţionării Plângerii penale nr............... 
din 27.03.2015 ), Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava  a comunicat 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi că aceasta a fost 
înregistrată sub nr.265/P/2015, dosarul fiind în lucru la Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, în 
cauză efectuându-se urmărirea penală „în rem” sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii prevăzută de art.9 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie fiscală, motivaţiile 
S.C. XS.R.L, Suceava , documentele existente la dosarul cauzei, precum şi 
prevederile actelor normative în vigoare în perioada verificată, se reţin 
următoarele: 
 
 S.C. XS.R.L, Suceava, are ca obiect de activitate Activităţi de 
contractare, pe baze temporare, a personalului, cod CAEN 7820, capital social 
S lei şi codul de înregistrare fiscală ................. 
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 Administrarea activităţii contribuabilului pentru perioada supusă 
inspecţiei fiscale respectiv 03.10.2011 – 30.09.2014, a fost asigurată de : 

- dl. OZCAN ADNAN – în intervalul 03.10.2011 –  04.12.2013; 
- dl. ISTRATE GABRIEL – în intervalul 04.12.2013 – 30.09.2014.  

   
       Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, se poate 
investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei formulate de S.C. XS.R.L, 
Suceava, pentru suma de Slei, reprezentând impozit pe veniturile din 
salarii, contribuţii aferente veniturilor din salarii, calculate pentru 
perioada 03.10.2011 – 30.09.2014 şi accesorii aferente acestora, calculate 
pentru perioada 25.06.2013-20.03.2015, stabilită prin Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală pentru persoane juridice nr. ................., emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie 
fiscală, în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. ................. din 
27.03.2015, în condiţiile în care această sumă a fost revizuită şi anulată 
de organul fiscal prin Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale nr. 29837 
din 12.10.2015, în baza Legii nr. 209/20.07.2015 privind anularea unor 
obligaţii fiscale. 

 
În fapt, în urma verificării efectuate la S.C. XS.R.L, Suceava, organele 

de inspecţie fiscală au constatat că societatea a desfăşurat activitate de 
contractare pe baze temporare a personalului şi a încheiat contract de punere 
la dispoziţie, începând cu data de 01.01.2012, cu 7 parteneri utilizatori externi 
din Franţa după cum urmează: 

.......................................... 
Organele de inspecţie fiscală au reîncadrat sumele acordate 

salariaţilor drept diurne ca venituri din salarii şi au stabilit în sarcina societăţii, 
prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-SV ......... din 
27.03.2015, suma totală de Slei reprezentând: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
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-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale        
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                   
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                 
la asiguraţi;        
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
-       S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
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 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 

      
Accesoriile au fost stabilite pentru perioada 25.06.2013 - 20.03.2015, 

pentru neachitarea la scadenţă a debitelor pentru care au fost calculate. 
Cu adresa nr. ............, înregistrată la Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG/................ (ca răspuns la solicitarea 
organului de soluţionare competent formulată  prin adresa nr.ISR_DGR/......... 
din 18.12.2015 de a preciza dacă pentru debitele stabilite în sarcina societăţii 
prin Decizia de impunere nr. ................ s-a dispus anularea acestora în 
temeiul Legii nr. 209/20.07.2015 privind anularea unor obligaţii fiscale), 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal 
Municipal Fălticeni, comunică Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Iaşi faptul că în cazul  S.C. XS.R.L, Suceava, s-a dispus anularea 
obligaţiilor fiscale în sumă de Slei, în baza Legii nr. .............. privind anularea 
unor obligaţii fiscale, prin Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale nr. ......... din 
12.10.2015, comunicată contribuabilului prin remitere sub semnătură  în data 
de 12.10.2015. 

Cu adresa nr. a.j.i.f./..........., înregistrată la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG......... (ca răspuns la 
solicitarea organului de soluţionare competent formulată  prin adresa nr. 
ISR_DGR........... de a preciza dacă pentru debitele stabilite în sarcina 
societăţii prin Decizia de impunere nr. ..................., s-a dispus anularea 
acestora în temeiul Legii nr. 209/20.07.2015 privind anularea unor obligaţii 
fiscale), Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Inspecţie 
Fiscală, înaintează  în copie xerox următoarele documente: 

- referat nr.......... şi Decizia de anularea a obligaţiilor fiscale 
nr............din 12.10.2015; 

- referat nr.......... şi Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale 
nr................. 

Prin Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale nr. ............. existentă în 
copie la dosarul cauzei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava 
– Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni comunică S.C. XS.R.L, Suceava, faptul 
că, în temeiul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii 
fiscale, se anulează suma de Slei, stabilită în sarcina societăţii prin Decizia 
de impunere nr. ...................., astfel: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 

 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
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                  de la  asiguraţi ; 
-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                 
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  

                    sociale datorată de angajator; 
-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                   
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
-   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
     S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale        
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
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                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 
-      S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
-       S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 

 
Rezultă că suma de S lei a fost revizuită şi anulată de organul fiscal 

prin Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale nr. ....................., în baza Legii nr. 
................... privind anularea unor obligaţii fiscale. 

 
În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) din  Legea 

nr. 209/20.07.2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, care precizează : 
„Art. 2 
(1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau 

obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere 
emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor 
reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către 
angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente 
perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi”. 

De asemenea sunt aplicabile prevederile art. 205 şi art. 206 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se precizează că: 

„Art. 205 Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia 
este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care 
se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condiţiile legii. 

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

[...]”. 
„Art. 206 Forma şi conţinutul contestaţiei 
[...] 
(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 

stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

[…]”. 
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Din documentele existente la dosarul contestaţiei rezultă că, prin 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. ........., emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, s-au 
stabilit pentru perioada 03.10.2011-30.09.2014 impozit pe veniturile din salarii 
şi contribuţii aferente în sumă de S lei şi accesorii aferente acestora, în sumă 
de S lei, calculate pentru perioada 25.06.2013-20.03.2015. 

Prin Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale nr. ................. existentă 
în copie la dosarul cauzei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava – Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni comunică S.C. XS.R.L, 
Suceava, faptul că, în temeiul prevederilor Legii 209/2015 privind anularea 
unor obligaţii fiscale, se anulează suma de Slei, stabilită în sarcina societăţii 
prin Decizia de impunere nr. .............., din care impozit pe veniturile din salarii 
şi contribuţii aferente în sumă de S lei şi accesorii în sumă de S lei. 

 
Având în vedere faptul că suma de Slei a fost anulată prin Decizia 

de anulare a obligaţiilor fiscale nr. .................., emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Serviciul Fiscal Serviciul Fiscal 
Municipal Fălticeni, comunicată agentului economic pe data de 12.10.2015, 
prin ridicare sub semnătură de primire, aceasta a intrat în circuitul civil şi a 
produs efecte juridice, fapt pentru care organul de soluţionare ia act de 
anularea în totalitate a obligaţiilor fiscale contestate de societate şi implicit de 
rămânerea fără obiect a contestaţiei administrative formulate de S.C. XS.R.L, 
Suceava, pentru suma de Slei. 

Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul 
prevederilor legale invocate şi în baza art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi,  

 
 
 

DECIDE: 
 

Art. 1. Constatarea ca fiind rămasă fără obiect a contestaţiei 
formulată de S.C. XS.R.L, Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru 
persoane juridice nr. .............., emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, în baza Raportului de 
inspecţie fiscală nr. F......................., cu privire la suma de Slei, reprezentând: 
- Slei - impozit pe veniturile din salarii; 
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- Slei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe 
                veniturile din salarii; 
-  Slei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
                din salarii; 
- Slei - contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                   de asigurări sociale datorată de angajator; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
                    sociale datorată de angajator; 
- S lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută  
                  de la  asiguraţi ; 
-  S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
  individuale de asigurări sociale reţinută de la  asigurati; 
-  S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de  
                  asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi; 
-    S lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

              boli profesionale datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale             
datorată de angajator; 

-      S lei -  penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
 pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
 de  angajator; 

-  S lei - contribuţia de asigurări pentru somaj datorată de angajator; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei de                       
asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei de asigurări 
        pentru  şomaj datorată de angajator; 
-   S  lei - contribuţia individuală de asigurari pentru şomaj reţinută de                     
la asiguraţi;        
-     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru                     
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj  

              reţinută  de la asiguraţi ; 
-    S lei - contribuţia angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata  

     creanţelor salariale; 
 -    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  
                       angajatorilor  la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

     salariale; 
-       S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor 
                       la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 - S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată  
                    de angajator;                       
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   
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  asigurările de sănătate datorată de angajator; 
 -   S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru   

                     asigurările de sănătate datorată de angajator;      
-  S lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la  

              asiguraţi ; 
-    S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 

  asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei - penalităţi de întârziere aferente  contribuţiei pentru  

              asigurările de sănătate reţinută de la asiguraţi;  
-    S lei - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la  
        persoane juridice sau fizice; 
 -     S lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice; 
-      S lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei  pentru pentru 
                       concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice  sau fizice. 

      
           Art. 2. Serviciul Administrativ şi Achiziţii va comunica prezenta decizie 
contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava – 
Inspecţie Fiscală, spre a fi dusă la îndeplinire. 

În conformitate cu prevederile art. 210 alin. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios 
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Curtea de Apel 
Suceava. 

 
 
 


