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  Ministerul Finan�elor Publice                    
    Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�                          Str. ... Suceava 
   Direc�ia General� a Finan�elor Publice                                      Tel : .................. int   
    a jude�ului Suceava                                                                                fax  .........  

         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
 

 
 
 

DECIZIA  25 
 din  20.03.2012 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

.........., 
din  sat. ........., jude�ul Suceava, 

CUI  ........., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a jude�ului Suceava  sub nr. ......... din 10.02.2012 

 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ........., înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ........./10.02.2012, cu privire la 
contesta�ia formulat� de ........., CUI  ........., din  sat. ........., jude�ul Suceava. 

 
......... contest� m�surile stabilite prin: 
 
- Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 

de inspec�ia fiscal� nr. .........; 
- Decizia de nemodificare a bazei de impunere  nr. .........; 
- Dispozi�ia de m�suri nr. ......... din 22.12.2011; 

emise de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat în data de 22.12.2011, înregistrat  sub nr. ........./23.12.2011.  
 

Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinet de avocatur� ........., în baza 
contractului de asisten�� juridic� nr. ........., în baza c�ruia a fost eliberat� 
împuternicirea avoca�ial� nr. ......... din data de 27.01.2012, depus� în original la 
dosarul cauzei, prin care se face dovada c� ......... a convenit s� fie reprezentat în 
aceast� spe�� de c�tre  Cabinet de avocatur� .......... 

 
  Deoarece societatea nu precizeaz� suma contestat�, în temeiul pct. .........5.1 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OG ........2/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  prin adresele nr.......... 
din  
data de 15.02.2012 �i 06.03.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava a solicitat petentei precizarea cuantumului acestei sume, individualizat� pe 
categorii de impozite, taxe accesorii. 
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 Prin adresa  transmis� la D.G.F.P. Suceava de  ........., înregistrat� sub nr. ......... 

din 16.03.2011, se face precizarea c�  suma contestat� este în cuantum de .........lei,  
sum� stabilit� de inspec�ia fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. ........., reprezentând: 
 

• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• Major�ri întârziere Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale angajator - ......... lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale individual�  - ......... lei ;    
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate angajator - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate individual� - ......... lei ; 
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CAS �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Major�ri întârziere Contribu�ie la fondul de  garantare a crean�elor salariale –  
• ......... lei ; 
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale -......... 

lei ;  
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii ..... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii - ......... lei ; 
• Impozit pe profit - .........lei ; 
• Major�ri întârziere Impozit pe profit -  .........lei ; 
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Impozit pe veniturile microîntreprinderilor - ......... lei ; 
• Tax� pe valoare ad�ugat� - .................. lei; 
• Major�ri întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei.      
                                                                          

Contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de nemodificare a bazei de impunere  
nr. ......... �i a  Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� ......... a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 20........ 

din Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
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 I. ........, CUI  ........., contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ........., Decizia de nemodificare 
a bazei de impunere  ........, înregistrate la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
........./23.12.2011 �i  Dispozi�ia de m�suri  nr. ......... din  22.12.2011. 

 
În contesta�ia formulat�, petenta solicit� anularea sumelor înscrise în con�inutul 

deciziei de impunere compuse din impozite, taxe, contribu�ii stabilite suplimentar de 
plat� �i accesoriile aferente. 

Contestatoarea men�ioneaz� c�, datorit� faptului c� a achitat impozitul pe 
veniturile din salarii, taxele �i contribu�iile c�tre bugetul de stat în sum� de ..........lei, 
conform situa�iilor anexate, sumele stabilite de inspec�ia fiscal� nu trebuiau apreciate 
ca debite suplimentare de  plat� �i nici accesoriile aferente. 

În sus�inerea celor contestate societatea anexeaz� adresa nr. ......... transmis� de 
A.F.P. ........  c�tre .........la data de 05.01.2012. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea, precizeaz� c� a achitat în totalitate 

contribu�iile aferente salariilor, astfel: 
• CAS s�n�tate angajator pentru perioada 01.11.2004 - 30.0.........2011  în 

sum� de ........... lei ;  
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale pentru perioada 

01.01.2007 - 30.0.........2011  în sum� de ........  lei ; 
• CA �omaj individual�  pentru perioada 01.11.2004 - 30.0.........2011  în 

sum� de  …. lei ;  
• CA Sociale angajator pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în 

sum� de .......... lei ; 
• CAS s�n�tate angajator pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în 

sum� de ........lei ; 
• CA Sociale individual� pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în 

sum� de ........lei ; 
• Impozit pe venitul din salarii pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  

în sum� de ........lei ; 
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  pentru perioada 

01.11.2004 - 30.0.........2011  în sum� de ........lei; 
• CA �omaj angajator pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în sum� 

de lei; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii perioada 01.11..........-

30.0.........2011  în sum� de ......... lei; 
• CAS s�n�tate individual� pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în 

sum� de ......... lei. 
 

În concluzie, contestatarul  solicit� anularea sumelor stabilite suplimentar de 
organele de inspec�ie fiscal� ca fiind nejustificate întrucât a achitat suma de .......... 
lei, conform documentelor anexate la prezenta cauz�, reprezentând impozit pe 
venituri din salarii,  taxe �i contribu�ii c�tre bugetul de stat. 
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  II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ........./23.12.2011, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma 
total� de .........lei, reprezentând: 

 
• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• Major�ri întârziere Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale angajator - ......... lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale individual�  - ......... lei ;    
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate angajator - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate individual� - ......... lei ; 
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CAS �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Major�ri întârziere Contribu�ie la  fondul de  garantare a crean�elor 

salariale – ......... lei ; 
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie accidente de munc� �i boli 

profesionale -......... lei ;  
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii - 

......... lei ; 
• Impozit pe profit - .........lei ; 
• Major�ri întârziere Impozit pe profit - .........lei ; 
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere impozit pe veniturile microîntreprinderilor - 

......... lei ; 
• Tax� pe valoare ad�ugat� - .......... lei; 
• Major�ri întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei.  

  
Prin actul de control s-a constatat c�, în perioada 01.05.200........ – 

30.0.........2010, ......... nu a declarat în contul impozitului pe profit, impozitul minim 
stabilit în func�ie de cifra de afaceri a anului precedent în sum� total� de .........lei,  din 
care .......... lei aferent anului 200........, pentru perioada 01.05.200........-
31.12.200........  �i … lei aferent anului 2010, pentru perioada 01.01.2010-
30.0.........2010. 

S-a stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei  �i accesorii în sum� total� 
de .........lei, din care, major�ri (dobânzi) de întârziere în sum� de ........ lei �i penalit��i 
de întârziere în sum� de ........ lei. 
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De asemenea, organele de control au constatat c�, în perioada 01.10.2004-

31.12.2005, societatea a înregistrat în contabilitate �i a achitat suma de ......... lei cu 
titlu de impozit pe venitul microîntreprinderilor, dar nu  l-a declarat la bugetul 
consolidat al statului. 

S-a stabilit un debit suplimentar de ......... lei aferent unei baze impozabile de 
.................. lei, �i  accesorii în sum� total� de ......... lei, din care  major�ri de 
întârziere în sum� de ........ lei �i penalit��i de întârziere de ........ lei. 

  
În urma controlului efectuat, s-a constatat c� societatea a fost înregistrat� ca 

pl�titoare de tax� pe valoare ad�ugat� pentru perioada 01.10.2004 - 30.06.200........, 
când devine nepl�titoare de TVA, întrucât a fost înscris� în lista societ��ilor 
comerciale  declarate inactive ca urmare a nedepunerii declara�iilor fiscale. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la data de 30.06.200........ avea 
înregistrate în contabilitate m�rfuri în sum� de lei, compus� din: 

- contravaloare m�rfuri  =  .......... lei; 
- adaos comercial          =   ......... lei; 
- tva neexigibil              =   .......... lei. 

De asemenea, s-a constatat c� societatea �i-a pierdut dreptul de deducere  a taxei 
pe valoare ad�ugat�  în sum� de ................. lei (..........27........%) aferent�  m�rfurilor 
existente, având obliga�ia s� înregistreze (s� ajusteze), s� declare �i s� vireze la 
bugetul statului taxa pe valoare ad�ugat� aferent� bunurilor aflate în stoc. 

Totodat�, în urma recalcul�rii taxei pe valoare ad�ugat�, s-a stabilit o sum� 
suplimentar� de plat� de …. lei, sum� înregistrat� în contabilitate, în jurnalele de 
vânz�ri �i cump�r�ri �i care nu a fost declarat� prin deconturile de TVA. 

În baza constat�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� de .................. lei, considerând c� nu au fost 
respectate prevederile art. .........5 alin. 1 lit. a) �i ale art. ..................  lit. c) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�. 

Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .................. 
lei, stabilit� suplimentar de organele de control,  s-au calculat accesorii în sum� total� 
de ......... lei  din care major�ri de întârziere (dobânzi) în sum� de ......... lei �i 
penalit��i de întârziere de ......... lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în 

perioada 01.11.2004 – 31.12.2010, ......... a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul 
statului contribu�ii asigur�ri sociale datorate de angajator în sum� de .......... lei, dar nu 
a declarat pentru perioada 01.11.2004 – 31.12.2010, suma de .........lei, conform 
situa�iei  prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei  �i major�ri  de întârziere în 
sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
De asemenea, s-a constatat c� societatea  a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul 

statului contribu�ii asigur�ri sociale datorate de asigura�i în sum� de .........lei, dar nu a 
declarat pentru perioada  01.11.2004 – 31.12.2010 suma de .........lei, conform 
situa�iei  prezentate în anexa la dosarul cauzei. 
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S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei  �i major�ri  de întârziere în 
sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
În urma verific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea  a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul statului contribu�ii accidente de 
munc� �i boli profesionale în sum� de ........ lei, dar nu a declarat pentru perioada  
01.11.2004 – 31.12.2010 suma de ......... lei, conform situa�iei  prezentate în anex� la 
dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de ......... lei  �i major�ri  de întârziere 
în sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
De asemenea, organele de control au constatat c� ......... a calculat, eviden�iat �i 

virat la bugetul statului contribu�ii �omaj societate în sum� de ........lei, dar nu a 
declarat pentru perioada  01.11.2004 – 31.12.2010 suma de ......... lei, conform 
situa�iei  prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de ......... lei  �i major�ri  de întârziere 
în sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� perioada 01.11.2004 – 31.12.2010, 

societatea a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul statului contribu�ia individual� de  
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i în sum� de ........ lei, dar nu a declarat 
pentru perioada 01.11.2004 – 31.12.2010, suma de ......... lei, conform situa�iei  
prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de ......... lei  �i major�ri  de întârziere 
în sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
În urma verific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea  a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul statului contribu�ia pentru asigur�ri 
de s�n�tate datorat� de angajator în sum� de ......... lei, dar nu a declarat pentru 
perioada  01.11.2004 – 31.12.2010 suma de ......... lei, conform situa�iei  prezentate în 
anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei reprezentând contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator �i accesorii în sum� total� de 
.........lei, din care   major�ri  de întârziere în sum� de ......... lei, calculate pân� la data 
de 16.12.2011 �i penalit��ii de întârziere de ......... lei. 

 
De asemenea, organele de control au constatat c� ......... a calculat, eviden�iat �i 

virat la bugetul statului contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i 
în sum� de ......... lei, dar nu a declarat pentru perioada  01.11.2004 – 31.12.2010 
suma de .........lei, conform situa�iei  prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei reprezentând contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i �i accesorii în sum� total� de ......... 
lei, din care   major�ri  de întârziere în sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 
16.12.2011 �i penalit��ii de întârziere de ......... lei. 
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Organele de control au constatat c�, societatea a calculat, eviden�iat �i virat la 
bugetul statului contribu�ii la fondul de garantare a crean�elor salariale în sum� de 
......... lei, dar nu a declarat pentru perioada  01.01.2007 – 31.12.2010, suma de ......... 
lei, conform situa�iei  prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de ......... lei reprezentând contribu�ii la 
fondul de garantare a crean�elor salariale �i major�ri  de întârziere în sum� de ......... 
lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

 
În urma verific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea  a calculat, eviden�iat �i virat la bugetul statului contribu�ii pentru concedii 
�i indemniza�i în sum� de ......... lei, dar nu a declarat pentru perioada  01.01.......... – 
31.12.2010 suma de .........  lei, conform situa�iei  prezentate în anex� la dosarul 
cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de ......... lei  �i   major�ri  de întârziere 
în sum� de ......... lei, calculate pân� la data de 16.12.2011. 

De asemenea, organele de control au constatat c� ......... a calculat, eviden�iat �i 
virat la bugetul statului impozit pe veniturile din salarii în sum� de .........lei, dar nu a 
declarat pentru perioada  01.11.2004 – 31.12.2010 suma de .........lei, conform 
situa�iei  prezentate în anex� la dosarul cauzei. 

S-a  stabilit un debit suplimentar în sum� de .........lei �i accesorii în sum� total� 
de .........lei, din care   major�ri  de întârziere în sum� de .........lei, calculate pân� la 
data de 16.12.2011 �i penalit��ii de întârziere în sum� de  .........lei. 

 
În urma controlului efectuat  organele de inspec�ie fiscal� au întocmit Dispozi�ia 

de m�suri nr. ......... din 22.12.2011 prin care s-a dispus urm�toarele: 
-   societatea va depune în termen de 30 zile declara�iile ........ privind 

livr�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional pentru perioada 01.01.2007-
30.06.200......... 

-    societatea va prelua pierderea fiscal� de ................... lei la data de 
30.06.200........ �i nu va recupera din punct de vedere fiscal pierderea înregistrat� 
de la data de 01.07.200........ pân� la data reactiv�rii. 

 
Organele de control au constatat c� s-au înc�lcat prevederile Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal �i prevederile Ord. nr. ........2/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� privind depunerea declara�iilor fiscale. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au emis Decizia de nemodificare a 
bazei de impunere nr. ........., pentru impozitul pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice, pentru perioada, 01.06.......... 2011, nestabilindu-se sume 
suplimentare în urma verific�rii efectuate. 

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 

motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru perioada 
verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de nemodificare a 

bazei de impunere nr. ........., înregistrat� sub nr. ........./23.12.2011, emis� de 
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Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, în baza Raportului de inspec�ie fiscal�  
nr. ......... din 23.12.2011, întocmit pentru ........., cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate 
pronun�a asupra cauzei, în condi�iile în care petenta nu a motivat �i demonstrat 
lezarea interesului legitim prin emiterea actului administrativ fiscal. 

 
În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ........., emis� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, în urma verific�rii efectuate la ........., 
organele fiscale au stabilit c�, pentru impozitul pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice, nu s-a modificat baza de impunere în perioada verificat�, respectiv 
01.06.......... 2011. 

......... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. ........., înregistrat� sub nr. ......... din 23.12.2011 emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, f�r� s� demonstreze c� a fost lezat� în drepturile sale prin emiterea 
acestui act administrativ fiscal. 

Contribuabilul formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de nemodificare a 
bazei de impunere nr. ........., înregistrat� sub nr. ......... din 23.12.2011 privind 
impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, pentru care nu s-a 
modificat baza de impunere în perioada verificat�, respectiv pentru perioada 
01.06.......... 2011. 
 
            În drept, potrivit dispozi�iilor art. .........5 alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�: 

 
            Art. .........5 
            „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 
           (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
            a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. .........2 alin. (2) �i art. .........6 
alin. (4); 
            b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
            La art. 10........ din Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, se prevede c�: 
            Art. 10........ 
           „Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
           (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 
           (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în minus, 
dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii inspec�iei 
fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest fapt va fi stabilit 
printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.[…].” 
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           Art. 110 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin Ordonan�a 
Guvernului nr. ........2/2003, republicat�, se stipuleaz� c�: 

 
           ART. 110 
           „[…](3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se 
individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 

 
          Totodat�, la art. 205 �i 206 din acela�i act normativ, se precizeaz�: 

 
           ART. 205 
            „Posibilitatea de contestare 
           (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 
           (2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
           (3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 
          (4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat.” 
            Art. 206 
           ,,Forma �i con�inutul contesta�iei 
            (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:  
            […] 
             c) motivele de fapt �i de drept; 
             d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
             […] 
             (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal.” 

 
Din coroborarea prevederilor legale prezentate mai sus, rezult� c� pot fi 

contestate atât titlurile de crean�� prin care s-au stabilit �i individualizat crean�e 
fiscale, cât �i actele administrative prin care nu s-au stabilit impozite, taxe, contribu�ii 
sau alte sume datorate bugetului general consolidat, contesta�iile putând fi formulate 
numai de cel care consider� ca a fost lezat în drepturile sale. 
  Totodat�, lezarea interesului legitim trebuie demonstrat� prin formularea unei 
contesta�ii care trebuie s� cuprind� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe 
care se întemeiaz� aceasta. 
  Se re�ine c� persoana fizic� se afl� în situa�ia de a contesta un act administrativ 
prin care nu au fost stabilite obliga�ii la bugetul general consolidat al statului în raport 
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de dispozi�iile art. 205 alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, deci nu a fost lezat� în vreun interes al s�u. 

Totodat�, contestatorul nu a demonstrat lezarea interesului legitim prin 
emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei privind nemodificarea bazei 
de impunere nr. ........., înregistrat� sub nr. ......... din 23.12.2011, emis� de Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal�. 
           .........afirm� c� formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ........., înregistrat� sub nr.  ......... din 23.12.2011, 
solicitând anularea acesteia. 
            Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ........., emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au 
stabilit c�, nu s-a modificat baza de impunere în perioada verificat�, respectiv 
01.01.......... 2011. 

Rezult� c� petenta nu are în vedere c� organele de control nu au stabilit nici o 
baz� suplimentar�, nefiind modificat� baza de impunere pentru perioada verificat�, 
respectiv 01.01.......... 2011. 

Din cele prezentate se re�ine c�, prin emiterea deciziei de nemodificare a bazei 
de impunere, societatea nu a fost lezat� în drepturile sale. 

 
 În cauz�, Ordinul  pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 

2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la punctul 12.1 lit. d) prevede c�: 

 
           „12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 2......... - Respingerea contesta�iei 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
            13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: [...] 
            d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� c� a 
fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim;” 

 
         Drept urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus pentru 
acest cap�t de cerere �i întrucât petentul nu demonstreaz� c� a fost lezat în drepturile 
sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal, contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. ........., emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, urmeaz� sa fie respins� ca fiind lipsit� de interes. 
 

2. Referitor la suma de .........lei reprezentând impozit pe salarii �i 
contribu�ii aferente salariilor, stabilite  prin Decizia  de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. ........., D.G.F.P Suceava prin organul 
s�u de solu�ionare a contesta�iilor este învestit� s� se pronun�e dac� societatea 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care aceasta nu a declarat la organele 
fiscale impozitul, contribu�iile �i fondurile speciale aferente salariilor. 

  
   În fapt, organele de control au constatat c� ......... nu a declarat la organele 
fiscale, în perioada 01.11.2004 -2011, la bugetul de stat impozitul pe veniturile din 
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salarii �i asimilate salariilor �i contribu�iile aferente  bugetului de  asigur�ri sociale �i 
fondurilor speciale. 
       Drept urmare, organele de control au emis Decizia  de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. ......... prin care au stabilit urm�toarele 
sume suplimentare ca urmare a nedeclar�rii de c�tre societate a acestora:  

• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei. 

 
În drept, art. .........5 �i art. .........2 din  Ordonan�a Guvernului nr. ........2 

din 2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  referitor la stabilirea �i 
declararea impozitelor prevede c� :  

 
ART. .........5 

  „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. .........2 alin. (2) �i art. .........6 
alin. (4); 

b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. […] 
 
ART. .........2 
Forma �i con�inutul declara�iei fiscale 
(3) Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind 

corect, complet �i cu bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, 
corespunz�toare situa�iei sale fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de c�tre 
contribuabil sau de c�tre împuternicit. ”  

 
Din textele de lege citate se re�ine c� impozitele, taxele, contribu�iile �i alte 

sume datorate bugetului se stabilesc prin declara�ie fiscal� depus� de contribuabil, 
care are obliga�ia de a completa declara�iile fiscale înscriind corect, complet �i cu 
bun�-credin�� informa�iile prev�zute de formular, corespunz�toare situa�iei sale 
fiscale. 

Prin contesta�ia formulat�, societatea sus�ine c� a achitat obliga�iile fiscale 
pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate.  
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Conform art. .........1 din  Ordonan�a Guvernului nr. ........2 din 2003, 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, referitor la obliga�ia depunerii 
declara�iilor fiscale , prevede c�: 

 
    „ Obliga�ia de a depune declara�ii fiscale 
    (1) Declara�ia fiscal� se depune de c�tre persoanele obligate potrivit Codului 
fiscal, la termenele stabilite de acesta. 
    (1^1) Declara�iile fiscale sunt documente care se refer� la: 
    a) impozitele, taxele �i contribu�iile datorate, în cazul în care, potrivit legii, 
obliga�ia calcul�rii impozitelor �i taxelor revine pl�titorului; 
    b) impozitele colectate prin stopaj la surs�, în cazul în care pl�titorul are 
obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a v�rsa impozite �i taxe; 
    c) bunurile �i veniturile impozabile, precum �i alte elemente ale bazei de 
impozitare, dac� legea prevede declararea acestora; 
    d) orice informa�ii în leg�tur� cu impozitele, taxele, contribu�iile, bunurile �i 
veniturile impozabile, dac� legea prevede declararea acestora. 
    (2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei �i 
Finan�elor va stabili termenul de depunere a declara�iei fiscale. 
    (3) Obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se men�ine �i în cazurile în care: 
    a) a fost efectuat� plata obliga�iei fiscale.” 
 

Din dispozi�iile legale men�ionate, se re�ine c�, potrivit prevederilor art. .........1 
din  Ordonan�a  nr. ........ 2003 republicat� privind Codul de procedur� 
fiscal�,contribuabili au obliga�ia de a depune de declara�iile fiscale la termenele 
stabilite de lege. 
 

Din aceste prevederi  se re�ine c� obliga�ia de a depune declara�ii fiscale  de 
c�tre contribuabili se men�ine �i în cazul în care  a fost efectuat� plata obliga�iei 
fiscale.    

 
  Prin actul de control întocmit, organele de inspec�ie au constatat c� .........   nu a  
depus declara�iile fiscale, prin urmare au întocmit Decizia  de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. ......... pentru suma de .........lei 
reprezentând:  

• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei. 
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  Art. ........ din  Ordonan�a Guvernului nr. ........ din 2003, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, referitor la verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, prevede c�: 

 
ART. ........4 
„Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 

declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea 
sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora. […] 

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 

[…] 
  b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din 
eviden�a contabil� a contribuabilului;” 
 Din aceste prevederi se re�ine c�  inspec�ia fiscal� are obiect verificarea 
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii 
obliga�iilor de c�tre contribuabili. 
 
 Prin contesta�ia formulat�, societatea nu demonstreaz� c� a depus declara�iile 
pentru crean�ele fiscale în sum� de .........lei, reprezentând impozitul pe veniturile din 
salarii �i contribu�iile aferente  bugetului de  asigur�ri sociale �i fondurilor speciale 
aferente salariilor.  

Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

 
„ART. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere”. 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
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c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de cerere �i 

faptul c� societatea nu a declarat la organele fiscale impozitul pe salarii, 
contribu�iile �i fondurile speciale aferente salariilor, rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au stabilit suplimentar  obliga�iile aferente salariilor în sum� total� de 
.........lei, reprezentând:  

• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei, drept pentru care 

urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru aceast� sum�, ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente. 

 
3. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. ........./22.12.2011, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 23.12.2011, înregistrat 
sub nr. ........./23.12.2011, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul competent 
constituit la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
are competen�a de a solu�iona acest cap�t de cerere, în condi�iile în care 
dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele fiscale nu se refer� la stabilirea 
de impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal� precum �i accesorii ale acestora, �i 
nici la m�sura de diminuare a pierderii fiscale, neavând caracterul unui titlu de 
crean�� fiscal�. 

 
În fapt, prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 

fiscal� nr. ........./22.12.2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
........./23.12.2011, organele de inspec�ie fiscal� au dispus societ��ii depunerea, în 
termen de 30 zile,  declara�iilor ........ privind livr�rile �i achizi�iile efectuate pe 
teritoriul na�ional pentru perioada 01.01.2007-30.06.200.........  

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au dispus c� societatea va prelua 
pierderea fiscal� de ................... lei la data  de 30.06.200........ �i nu va recupera din 
punct de vedere fiscal pierderea înregistrat� de la data de 01.07.200........ pân� la data 
reactiv�rii. 
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Societatea contest� m�surile stabilite de organele fiscale prin Dispozi�ia privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. ........./22.12.2011, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........./23.12.2011, care nu are ca obiect m�sura de 
diminuare a pierderii fiscale. 

 
           În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 20........ din Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 

           ART. 20........ 
           „Organul competent 
          (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, 
precum �i împotriva deciziei de reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 
          a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva 
deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale cu 
atribu�ii de inspec�ie fiscal�; 
            […] 
            (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

                         
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele competente constituite la 

nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  pronun�a asupra 
deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal� �i accesorii 
ale acestora, precum �i asupra m�surii de  diminuare a pierderii fiscale. 

De asemenea, din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� cererile 
formulate împotriva altor acte administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele 
fiscale emitente. 

 
• Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 

formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�", cod ..........13.27.1........., la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de 
completare a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�", cod ..........13.27.1........., prevede: 

 
        ,,1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de 
inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea 
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contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va cuprinde m�suri 
referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� bugetului general 
consolidat al statului”. 

             
Prin Dispozi�ia privind obliga�iile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 

........./22.12.2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........./23.12.2011, 
organele de control au dispus depunerea declara�iilor ........ privind livr�rile �i 
achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional pentru perioada 01.01.2007-30.06.200........ 
�i au stabilit c� societatea va prelua pierderea fiscal� de ................... lei la data  de 
30.06.200........ �i nu va recupera din punct de vedere fiscal pierderea înregistrat� de 
la data de 01.07.200........ pân� la data reactiv�rii. 

           
   Întrucât m�surile stabilite în sarcina societ��ii prin Dispozi�ia privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. ........./22.12.2011, nu vizeaz� stabilirea 
obliga�iilor fiscale în sarcina contestatoarei �i nici m�sura de diminuare a pierderii 
fiscale, rezult� c� dispozi�ia de m�suri nu are caracterul unui titlu de crean�� �i nici nu 
reprezint� un act administrativ fiscal asimilat deciziei de impunere, motiv pentru care 
solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în competen�a organelor 
fiscale emitente ale actului administrativ contestat, organul de solu�ionare specializat 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava neavând 
competen�� de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�, potrivit art. 20........ alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
 
            „Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente”. 
 

• La pct. 5.1 �i 5.3 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 

 
            „5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare 
a organelor specializate prev�zute la art. 20........ alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal� sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 
             […] 
            5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia 
privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 2......... din Codul de 
procedur� fiscal�, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, declara�iile vamale de 
punere în liber� circula�ie etc.” 

 
            Din cele prezentate mai sus rezult� c� organele competente constituite la 

nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  pronun�a asupra 
deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, care au ca obiect impozite, taxe, precum �i asupra m�surii de diminuare a 
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pierderii fiscale, or în cazul de fa�� organele de inspec�ie fiscal� au dispus refacerea 
declara�iei ....... aferent� semestrului I 2011, �i  au stabilit c� societatea va prelua 
pierderea fiscal� de ................... lei la data  de 30.06.200........ �i nu va recupera din 
punct de vedere fiscal pierderea înregistrat� de la data de 01.07.200........ pân� la data 
reactiv�rii, 
m�suri care nu au drept consecin�� stabilirea unui debit suplimentar �i nici 
diminuarea pierderii fiscale, de unde rezult� c� Dispozi�ia privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal� nr., înregistrat� sub nr. ........./22.12.2011, reprezint� 
un alt act administrativ fiscal care, a�a dup� cum se precizeaz� la alin. (2) al art. 
20........ din Ordonan�a Guvernului nr. ........2/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, intr� în competen�a de solu�ionare a organului  fiscal emitent, 
respectiv Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului  Suceava. 

 
4. Referitor la suma de .................. lei,  reprezentând accesorii, din care 

.........lei aferente impozitului pe venitul din salarii, .........lei aferente impozitului 
pe profit �i ......... lei aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, 
respectiv aferente crean�elor principale care se achit� în contul unic al bugetului 
de stat, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a dac� societatea datoreaz� aceast� 
sum�, în condi�iile în care cu sumele achitate de societate în contul unic al 
bugetului de stat au fost stinse în mod eronat crean�ele achitate de societate în 
contul unic în sum� de .........lei �i pentru care, A.F.P. ........ urmeaz� a reface 
stingerea crean�elor datorate de societate în acest cont. 

 
În fapt, prin Decizia  de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� nr. ........., organele de inspec�ie fiscal� au calculat pentru perioada 01.10.2004 –
16.12.2011, accesorii în sum� de .................. lei, din care .........lei aferente 
impozitului pe venitul din salarii  în sum� de .........lei, .........lei aferente impozitului 
pe profit în sum� de .........lei �i ......... lei aferente impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor în sum� de ......... lei, respectiv aferente crean�elor principale ce 
se achit� în contul unic al bugetului de stat. 

 
Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c� a achitat obliga�iile fiscale 

pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate.  

 
În acest sens, contestatarul depune la dosarul cauzei adresa nr. ......... din data 

de 05.01.2012, transmis� de  AFP ........ c�tre ........, prin care i se comunic� c�  s-a 
procedat la sc�derea din eviden�ele fiscale a sumei de .........lei reprezentând accesorii 
aferente impozitului pe profit, urmare unei erori de operare, urmând a se reanaliza 
situa�ia pl��ilor efectuate în contul unic al bugetului de stat. 

Prin adresa transmis� de AFP ........ c�tre .........i se comunic� c� „potrivit 
Deciziei nr. 1167/..........05.200........ emis� de Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 
................./200........., începând cu data  de 11.06.200........ societatea se afl� în stare 
de inactivitate pentru neîndeplinirea obliga�iilor fiscale declarative . 
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Pentru perioada în care contribuabili figureaz� pe lista de inactivi, le sunt 
aplicate procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea �i 
colectarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului 
general consolidat al statului.” 

De asemenea organele fiscale din cadrul AFP ........ men�ioneaz� c� s-a 
reverificat modul de calcul al accesoriilor aferente Deciziei nr. ..................10.2011 �i 
s-a constatat c� s-a produs o eroare de operare cu influen�� asupra perioadei de calcul 
accesoriilor.  

Prin urmare, s-a procedat la sc�derea din eviden�ele fiscale a sumei de .........lei 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit, urmând a fi reanalizat� situa�ia 
sumelor virate in contul unic al bugetului de stat. 

 
În drept, conform Ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 

Fiscal� nr. ......... /2007 privind impozitele, contribu�iile �i alte sume reprezentând 
crean�e fiscale, care se pl�tesc de contribuabili într-un cont unic, sunt aprobate 
nomenclatorul obliga�iilor fiscale datorate la bugetul de stat care se pl�tesc în contul 
unic, astfel : 

 
„ART. 1 
Se aprob� Nomenclatorul obliga�iilor fiscale datorate la bugetul de stat 

care se pl�tesc în contul unic, prev�zut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. […] 
 
ART. 3 

     Obliga�iile fiscale cuprinse în nomenclatorul prev�zut în anexa nr. 1 la 
prezentul ordin se pl�tesc de c�tre contribuabili în contul 20.47.01.01 "Venituri 
ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în 
curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscal� al contribuabililor, 
la unit��ile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care ace�tia sunt 
înregistra�i ca pl�titori de impozite �i taxe. 
 

ART. 4 
    Obliga�iile fiscale cuprinse în nomenclatorul prev�zut în anexa nr. 2 din 
prezentul ordin se pl�tesc de c�tre contribuabili în contul 55.02 "Disponibil al 
bugetelor asigur�rilor sociale �i fondurilor speciale, în curs de distribuire", 
deschis pe codul de identificare fiscal� al contribuabililor, la unit��ile 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care ace�tia sunt înregistra�i 
ca pl�titori de impozite �i taxe. ”  
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ANEXA 1 
 
                                 NOMENCLATORUL 
obliga�iilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se pl�tesc în contul unic 20.47.01.01 
"Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în 
curs de distribuire" 
 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |   Denumirea crean�ei fiscale  |              Temeiul legal            |  
|            
|crt.|                               |                                       |  
| 
|____|_______________________________|_______________________________________| 
|  1 | Impozit pe venitul din salarii| Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal,  
|    |                               | cu modific�rile �i complet�rile         
|    |                               | ulterioare                            | 
|____|_______________________________|______________________________________ | 
|  7 | Impozit pe profit datorat de  | Art. 13 �i 34 din Legea nr. 571/2003cu| 
|    | persoane juridice române,     | modific�rile �i complet�rile ulterioare| 
|    | altele decât cele prev�zute la|                                          
|    | pct. 6                        |                                       |  
||____|_______________________________|______________________________________| 
| 11 | Impozit pe veniturile         | Art. 112^1 �i 112^9 din               | 
|    | microîntreprinderilor         | Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i 
|    |                               | complet�rile ulterioare               |  
|____|_______________________________|_____________________________________ _|   
 

Din aceste prevederi se re�ine c� printre obliga�iile fiscale ce se achit� în contul 
unic se reg�sesc �i impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe profit �i impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor pentru care,  conform adresei A.F.P. ........  nr. ......... 
din data de 05.01.2012, urmeaz� a se reface stingerea acestora. 

În ceea ce prive�te stabilirea majorilor de întârziere, sunt aplicabile prevederile:   
 
Art. 11........, art. 120 , art. 120^1 din OG ........2/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 11........ 
„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
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ART. 120^1 
„Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

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

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

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

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

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

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la 

termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv �i este în procent de 0,04%/ zi. 

De asemenea, pentru obliga�iile fiscale achitate dup� termenul de 60 zile de 
la scaden��, se datoreaz� penalit��i de întârziere calculate în procent de 5% sau de 
15%. 

Cu privire la stingerea obliga�iilor bugetare, sunt aplicabile: 
 

• prevederile art. 115 alin. 1 lit. b �i alin. 2 lit. c din O.G. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
 

„ART. 115 
    Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) 
lit. a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se 
sting datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe care o 
stabile�te contribuabilul sau care este distribuit�, potrivit prevederilor art. 
1........., de c�tre organul fiscal competent, dup� caz, stingerea efectuându-se, de 
drept, în urm�toarea ordine: 
    b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excep�ia 
cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� prevederile art. ......... 
în mod corespunz�tor; 
    (2) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale; 
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    b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale 
principale stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile fiscale 
accesorii; 
    c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor fiscale 
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. 
    (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost 
efectuat� stingerea datoriilor prev�zut� la alin. (1), pân� la urm�torul termen de 
plat� a obliga�iilor fiscale”. 
    

Din textele de lege enun�ate anterior se în�elelege c� dac� un contribuabil 
datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând 
crean�e fiscale, iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, 
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe care o 
stabile�te contribuabilul sau care este distribuit�, de c�tre organul fiscal competent, 
dup� caz, stingerea efectuându-se, conform prevederilor men�ionate mai sus. 

 
În Referatul de analiz� a contesta�iei formulate de societate, nr. ......... din 

.........02.2012, întocmit de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� se precizeaz� c�, s-a 
constatat c� societatea a achitat  c�tre bugetul de stat în perioada 01.10.2004- 
30…2011 diverse sume cu titlu de impozite, taxe, contribu�ii, dar nu au fost depuse în 
totalitate declara�iile de impozite �i taxe datorate bugetului consolidat, fapt pentru 
care societatea a fost declarat� inactiv� din data 01.06.200........, conform Ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 1167/26.05.200.........  

De asemenea, cu privire la modul de calcul al major�rilor se precizeaz� c�: 
„ […]  din  sumele achitate au fost stinse �i alte obliga�ii datorate bugetului de 

stat (amenzi, dobânzi, major�ri de întârziere).  Astfel,  inspec�ia fiscal� a �inut cont de 
sumele existente în contul unic, major�rile de întârziere, dobânzile calculându-se de 
la data stingerii sumelor cu acele obliga�ii. […].” 

Pentru  suma de .........lei,  stins� în data de 11.11.2011 �i 05.12.2011, inspec�ia 
fiscal� a calculat dobânzi �i major�ri de la data stingerii deoarece nu a avut la 
dispozi�ie Decizia nr. ........./05.01.2012, a AFP ........”.  

 
Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c�, a achitat obliga�iile fiscale 

pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate.  

Totodat�, societatea anexeaz� adresa nr. ......... din data de 05.01.2012, din care 
rezult� c�, A.F.P. ........ urmare unei erori produse, urmeaz� s� reanalizeze stingerea 
crean�elor fiscale din contul unic. 

 
Având în vedere faptul c�, pentru suma de .........lei, urmeaz� a se reanaliza 

stingerea crean�elor fiscale achitate de societate în contul unic �i care influien�eaz� 
accesoriile calculate de organele de inspec�ie fiscal� în sum� de ........................... lei, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate pronun�a cu 
privire la stabilirea în sarcina societ��ii a accesoriilor în sum� de ........................... 
lei, din care .........lei aferente impozitului pe venitul din salarii, .........lei aferente 
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impozitului pe profit �i ......... lei aferente impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a Decizia  de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. ......... cu privire la aceast� sum�, 
urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de 
la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea accesoriilor �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal, care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. ......... alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
5. Referitor la suma de ........lei, reprezentând .........lei impozit pe profit, 

......... lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i .... lei  TVA sume  
stabilite suplimentar de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� societatea 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care nu aduce argumente în sus�inerea 
cauzei. 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate la ........, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 

În urma controlului efectuat, s-a constatat c� societatea a fost înregistrat� ca 
pl�titoare de tax� pe valoare ad�ugat� pentru perioada 01.10.2004 - 30.06.200........, 
când devine nepl�titoare de TVA, întrucât a fost înscris� în lista societ��ilor 
comerciale  declarate inactive ca urmare a nedepunerii declara�iilor fiscale. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� la data de 30.06.200........ avea 
înregistrate în contabilitate m�rfuri în sum� de ........lei, compus� din: 

- contravaloare m�rfuri  =  .......... lei; 
- adaos comercial          =   ......... lei; 
- tva neexigibil              =   ...........lei. 

De asemenea, s-a constatat c� societatea �i-a pierdut dreptul de deducere  a taxei 
pe valoare ad�ugat�  în sum� de ................. lei ( ..................%) aferent�  m�rfurilor 
existente, având obliga�ia s� înregistreze (s� ajusteze), s� declare �i s� vireze la 
bugetul statului taxa pe valoare ad�ugat� aferent� bunurilor aflate în stoc. 

Totodat�, în urma recalcul�rii taxei pe valoare ad�ugat�, s-a stabilit o sum� 
suplimentar� de plat� de ........ lei, sum� înregistrat� în contabilitate, în jurnalele de 
vânz�ri �i cump�r�ri �i care nu a fost declarat� prin deconturile de TVA. 

În baza constat�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� de .................. lei, considerând c� nu au fost 
respectate prevederile art. .........5 alin. 1 lit. a) �i ale art. ..................  lit. c) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�. 

 
Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ........., considerând ca nefondate sumele înscrise 
în con�inutul deciziei de impunere, reprezentând impozite, taxe, contribu�ii stabilite 
suplimentar de plat�, dar nu prezint� nici un argument pentru suma de ........lei, 
reprezentând .........lei impozit pe profit, ......... lei impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor �i .................. lei  TVA stabilit suplimentar de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�. 

Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c�, a achitat obliga�iile fiscale 
pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate, f�r� a veni 
cu argumente concrete care s� contrazic� constat�rile organele de inspec�ie fiscal�.  

 
           În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se precizeaz� : 
 
            ART. 206 
            „Forma �i con�inutul contesta�iei 
             (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
             a) datele de identificare a contestatorului; 
             b) obiectul contesta�iei; 
             c) motivele de fapt �i de drept; 
             d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
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             e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 
�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 

 

             Potrivit acestui text de lege, în cuprinsul unei contesta�ii se reg�sesc motivele 
de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care se întemeiaz�.  
 

     Art. 213 din actul normativ mai sus men�ionat prevede c�: 
 
            ART. 213 
            „Solu�ionarea contesta�iei 
           (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de 
fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
            […]”. 
 

             Rezult� din acest text de lege c� organele competente în solu�ionarea 
contesta�iilor analizeaz� sus�inerile p�r�ilor, dispozi�iile legale invocate de acestea �i 
de documentele existente la dosarul cauzei, iar solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii. 
 

             Pct. 11.1 din Ordinul Nr. 2137 din 27 mai 2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 

 
            „11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� fiscal� 
- Solu�ii asupra contesta�iei 
            11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
             […] 
            b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de 
fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii; 
             […]”. 

 
........, formuleaz� contesta�ie împotriva Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ........., considerând ca 
nefondate sumele înscrise în con�inutul deciziei de impunere, reprezentând  impozite, 
taxe, contribu�ii stabilite suplimentar de plat�, dar nu prezint� nici un argument 
pentru suma total� de ........lei, reprezentând .........lei impozit pe profit, ......... lei 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i .................. lei  TVA stabilit 
suplimentar de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 

Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c� a achitat obliga�iile fiscale 
pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate, f�când 
referire la achitarea  impozitului pe salarii, contribu�iilor �i fondurilor speciale  
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aferente salariilor, dar nu aduce nici un  argument concret în leg�tur� cu impozitul pe 
profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor �i TVA. 

Rezult� c� argumentele aduse de societate nu sunt incidente acestor crean�e 
stabilite de inspec�ia fiscal�. 

 Având în vedere c� petenta nu aduce argumente în favoarea sa pentru a 
demonstra c� nu datoreaz� c�tre bugetul statului suma de ........lei, reprezentând 
.........lei impozit pe profit, ......... lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i 
.................. lei  TVA �i �inând cont �i de faptul c� solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca 
nemotivat�. 
 

6. Referitor la suma de .......... lei, reprezentând accesorii aferente crean�elor 
principale care le-au generat, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Suceava 
este învestit� s� se pronun�e dac� societatea datoreaz� aceast� sum�, în 
condi�iile în care prin prezenta decizie de solu�ionare s-a respins contesta�ia 
pentru crean�ele principale care le-au generat.  

 
 În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� a 

achitat c�tre bugetul de stat, în perioada 01.10.2004-30.0.........2011, diverse sume cu 
titlu de impozite, taxe �i  contribu�ii aferente obliga�iilor din salarii f�r� a depune  
declara�ii c�tre organele fiscale. 

 Prin urmare, organele de control au procedat la debitarea sumelor datorate 
bugetului de stat   prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .......... 

Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ......... s-a stabilit în sarcina societ��ii crean�e în sum�  
de ......... lei  astfel: 

• CA Sociale angajator - .........lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• CA �omaj angajator - ......... lei ; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei ; 
• Tax� pe valoare ad�ugat� - .................. lei. 

 
Aferente crean�elor men�ionate mai sus, pentru care contesta�ia a fost respins�, 

s-a stabilit în sarcina societ��ii accesorii aferente în suma de .......... lei, pentru 
perioada 01.10.2004-2011, astfel: 

• Major�ri întârziere CA Sociale angajator     - ......... lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale individual�   - ......... lei ;    
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate angajator   - ......... lei ; 
• Penalit��i întârziere CAS s�n�tate angajator -  ......... lei ; 
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• Major�ri întârziere CAS s�n�tate individual� - ......... lei ; 
• Penalit��i întârziere CAS s�n�tate individual� - .........lei 
• Major�ri întârziere CAS �omaj angajator - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie la  fondul de  garantare a crean�elor 

salariale – ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie accidente de munc� �i boli 

profesionale -......... lei ;  
• Major�ri întârziere Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii - 

......... lei ; 
• Major�ri întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei.  
• Penalit��i întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 1........., art. 115 �i art. 120 din OG 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
         „ ART. 1......... 

Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit 
legii. 

(3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi 
apar�ine crean�a principal�. […].  
  

 ART. 115 
Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 

urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. […]”.  
 

ART. 120 
Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de 
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� 
la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia 
de plat� a dobânzilor. ”  

 
În urma modific�rilor Codului de procedur� fiscal�, aceste prevederi �i-au 

p�strat în esen�� acela�i con�inut, dându-se îns� textelor o alt� numerotare. 
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Dispozi�iile privind dobânzi �i penalit��i de întârziere, în urma modific�rilor 
aduse, sunt prev�zute la art. 11........, art. 120 �i art. 120^1 din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 11........ 
„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. […]”. 

 
ART. 120^1 
„Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

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

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

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

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

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

 
Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la 

termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.  

De asemenea, pentru obliga�iile fiscale achitate dup� termenul de 60 zile de 
la scaden��, se datoreaz� penalit��i de întârziere calculate conform prevederilor 
men�ionate. 
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      Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c� a achitat obliga�iile fiscale 

pentru perioada verificat� �i solicit� a reanaliza documentele care au stat la baza 
emiterii deciziei contestate, care în opinia contestatoarei sunt nejustificate. 

     Contestatorul sus�ine c� au fost achitate urm�toarele sume: 
• CAS s�n�tate angajator pentru perioada 01.11.2004 -...2011  în sum� de 

….. lei ;  
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale pentru perioada 

01.01.2004 -..2011  în sum� de ........  lei ; 
• CA �omaj individual�  pentru perioada 01.11.2004 -...2011  în sum� de 

........ lei ;  
• CA Sociale angajator pentru perioada 01.11.2004-...2011  în sum� de 

.................. lei ; 
• CAS s�n�tate angajator pentru perioada 01.11.2004-30.0.........2011  în 

sum� de ........lei ; 
• CA Sociale individual� pentru perioada 01.11.2004-....2011  în sum� de 

........lei ; 
• Impozit pe venitul din salarii pentru perioada 01.11.2004-.....2011  în 

sum� de ........lei ; 
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  pentru perioada 

01.11.2004 -...2011  în sum� de ........lei ; 
• CA �omaj angajator pentru perioada 01.11.2004-.....2011  în sum� de 

........lei ; 
• Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii perioada 01.11...... 2011  în 

sum� de ......... lei ; 
• CAS s�n�tate individual� pentru perioada 01.11.2004-...2011  în sum� 

de   ....... lei . 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� la verificarea efectuat� 
s-a �inut cont de sumele achitate de societate. 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele de inspec�ie 
fiscal� precizeaz�: „ cu privire la modul de calcul a major�rilor s-a avut în vedere 
sumele achitate �i existente în eviden�a fiscal�. Societatea motiveaz� c� a virat sumele 
datorate îns� prin nedeclararea debitelor, sumele achitate au fost înregistrate la 
administra�ia fiscal� în contul unic începând din luna februarie 200........., din sumele 
achitate au fost stinse �i alte obliga�ii datorate bugetului de stat (amenzi, dobânzi, 
major�ri de întârziere). Astfel inspec�ia fiscal� a �inut cont de sumele existente în 
contul unic, major�rile, dobânzile calculându-se de la data stingerii sumelor cu acele 
obliga�ii, conform situa�iilor anex� la Raportul de inspec�ie fiscal� privind modul de 
calcul al accesoriilor �i a fi�ei fiscale anexe (sumele achitate �i nestinse în fi�a 
sintetic� precum �i sumele achitate �i stinse cu debitele declarate sunt în corela�ie cu 
cele înscrise  în anexe.”  

Contestatoarea nu depune documente care s� contrazic� constat�rile organelor 
de control �i care s� demonstreze c� a depus declara�iile fiscale pentru perioada 
verificat� �i a achitat accesoriile datorate. 
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Potrivit art. 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

 
ART. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale[….] 
Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 

declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
De asemenea, la art. 206(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206(1) 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 Art. 213 (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede c�: 

 
Solu�ionarea contesta�iei 
(1) „În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de 

fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 

 
Deoarece, pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de......... lei, care a generat 

accesoriile în sum� de .......... lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Suceava a dispus respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulat�  ........., se va respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în 
sum� de .......... lei,  stabilite prin  Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ........., reprezentând m�sur� 
accesorie, conform principiului de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul 
urmeaz� principalul). 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216  din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 

DECIDE: 
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1. Respingerea contesta�iei formulate de ......... împotriva Deciziei de 

nemodificare a bazei de impunere nr. ........., emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava, ca lipsit� de interes. 

 
2. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a contesta�iei 

formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� ........., emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava  privind suma de  ….., reprezentând:  

• Impozit pe venitul din salarii - .........lei; 
• CA Sociale angajator - .........lei; 
• CA Sociale individual� - .........lei; 
• CAS s�n�tate angajator  - .........lei ; 
• CAS s�n�tate individual� - .........lei ;   
• CA �omaj angajator - ......... lei; 
• CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Contribu�ie fond garantare a crean�elor salariale - ......... lei ;  
• Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale  - ......... lei ; 
•  Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii  - ......... lei; 
•  Major�ri întârziere CA Sociale angajator     - ......... lei; 
• Major�ri întârziere CA Sociale individual�   - ......... lei ;    
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate angajator   - ......... lei ; 
• Penalit��i întârziere CAS s�n�tate angajator -  ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CAS s�n�tate individual� - ......... lei ; 
• Penalit��i întârziere CAS s�n�tate individual� - .........lei 
• Major�ri întârziere CAS �omaj angajator - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere CA �omaj individual�  - ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie la  fondul de  garantare a crean�elor 

salariale – ......... lei ; 
• Major�ri întârziere Contribu�ie accidente de munc� �i boli profesionale -

......... lei ;  
• Major�ri întârziere Contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii - ......... 

lei ; 
• Major�ri întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei;  
• Penalit��i întârziere tax� pe valoare ad�ugat� - ......... lei. 

 
3. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
........., emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava  privind suma de  ........lei,  
reprezentând:  

• .........lei impozit pe profit; 
•   ......... lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor; 
• .................. lei  TVA. 
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4. Transmiterea dosarului cauzei pentru contesta�ia formulat� împotriva 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
........./22.12.2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
23.12.2011, Activit��ii de inspec�ie fiscal�  din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava pentru a proceda conform actelor normative 
aplicabile spe�ei, potrivit celor re�inute în prezenta decizie. 
 

5. Desfiin�area Deciziei  de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� nr. ........., emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava  privind suma 
total� de  ........................... lei,  reprezentând accesorii, din care:  

• ......... lei  - aferente impozitului pe venitul din salarii; 
• .........lei   - aferente impozitului pe profit; 
•   ......... lei -  aferente impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, 
 urmând ca organele vamale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia pentru 
regularizarea situa�iei contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 

la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
……... 


