
          DECIZIA NR.     227 /          2012

privind  soluŃionarea contestaŃiei formulate de SC A SRL din Tg-Jiu, jud.
Gorj, CUI , înregistrata la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a
judeŃului                                      Gorj sub nr.....09.2012

DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a judeŃului Gorj a fost
sesizata deActivitatea de Inspectie Fiscala Gorj, cu adresa
nr..../04.10.2012  asupra contestaŃiei formulate de SC A SRL din Tg-Jiu,
CUI ,înregistrata la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a judeŃului
Gorj sub nr. .../05.10.2012

ContestaŃia are ca obiect  suma totala de ... lei, stabilita prin
decizia de impunere nr.F-GJ ../23.08.2012 si Raportul de Inspectie
Fiscala nr.F-GJ .../23.08.2012, întocmite de organele de inspecŃie
fiscala ale AIF Gorj oi  reprezinta :

-  lei - impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
- lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii si

asimilate
salariilor;

- lei - contribuŃia de asigurari datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari sociale datorate

de angajator;
- lei - contribuŃia individuala sociale de asigurari sociale reŃinuta de

la asiguraŃi;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurari sociale

reŃinute de la asiguraŃi;
- lei - contribuŃia de asigurari pentru somaj datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari pentru somaj

datorata de
angajator;

- lei - contribuŃia individuala de asigurari pentru somaj reŃinuta de
la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃia individuale de asigurari pentru
somaj
reŃinuta de la asiguraŃi;

- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate datorata de
angajator;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
datorata de
angajator;



- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate reŃinuta de la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
reŃinuta de la asiguraŃi;

-  lei - contribuŃia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale datorata de angajator;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale datorata de angajator;

- lei - contribuŃia pentru concedii si indemnizaŃii de la persoane
juridice sau
fizice;

-lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii si indemnizaŃii
de la
persoane juridice sau fizice;

- lei - contribuŃia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
creanŃelor
salariale;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei angajatorului la fondul de
garantare pentru plata creanŃelor salariale.

Petenta a respectat termenul legal de 30 de zile prevazut de
art.207 alin.1 din OG nr.92/2003, republicata la data de 31.07.2007,
privind Codul de procedura fiscal.

Constatând ca în speŃa sunt întrunite condiŃiile prevazute la
art.205 alin.(1) si art.209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicata privind
Codul de procedura fiscala, DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice a
judeŃului Gorj este competenta sa soluŃioneze contestaŃia formulata de
SC  .. SRL, înregistrata la D.G.F.P Gorj sub nr...din 27.09.2012

Procedura legala fiind îndeplinita s-a trecut la analiza pe fond a
contestaŃiei.

I. Din analiza documentelor existente la dosarul ca uzei se
constata
urmatoarele:

Petenta contesta Decizia de impunere privind obligaŃiile
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. F-GJ
.../21.08.2012,solicitând anularea acesteia din urmatoarele
considerente:

“Motivul de fapt in stabilirea de catre echipa de inspectie fiscala a
debitelor suplimentare l-a constituit procesul verbal de control , încheiat
de ITM Hunedoara .

Presupunerile din acest proces verbal de control  s-au materializat
 în întocmirea unui proces verbal   contraventional, seria HD
nr....9.08.2012, prin care societatea a fost amendata cu suma de ...lei”



Petenta mai precizeaza ca pe rolul Judecatoriei Brad se afla in
curs de solutionare dosarul cu numarul ..318/2011 cu termen de
judecata la data de 03.10.2012, ce are ca obiect contestatia impotriva
procesului verbal de contraventie incheiat de ITM , solicitând ca atîta
timp cât valorificarea procesului verbal de control este facuta prin
procesul verbal de contravenŃie nu exista temei legal pentru calcularea
unor obligaŃii fiscale în sarcina societaŃii.

II. Din actul administrativ fiscal contestat si rap ortul de
inspectie fiscal anexa la acesta, rezulta urmatoare le:

SC A SRL, are domiciliul fiscal in localitatea loc .Tg-Jiu si are
codul unic de inregistrare ....

Activitatea principala prevazuta in certificatul de inmatriculare si
care a fost efectiv desfasurata este de “ Lucrari de construcŃii a cladirilor
rezidenŃiale oi nerezedenŃiale “, cod CAEN 4120.

Prin procesul verbal de control nr....29.08.2011   organele de
inspectie din cadrul ITM Hunedoara au constatat urmatoarele aspecte:

Din verificarea punctului de lucru organizat de SC A SRL Tg-Jiu în
com...., jud.Hunedoara s-au gasit la munca 6 persoane , fara a avea
semnat cu angajatorul contracte individuale de munca.Din verificarea  
bazei de date a InspecŃiei Muncii (la nivel central), privind Registrul
General de EvidenŃa a SalariaŃilor  s-a constatat ca nici una din cele 6
persoane gasite la munca nu au avut pâna la data prezentului proces
verbal de control, transmise în respectivul registru, contracte individuale
de munca încheiate cu SC ... SRL Tg-Jiu.

Prin Decizia de încetare a activitaŃii nr./01.08.2011, înregistrata la
ITM Gorj sub nr./... a fost desfacut contractual de munca pentru toŃi
angajaŃii prin expirarea perioadei pentru care au fost angajaŃi. Din
Procesul verbal de control nr..../29.08.2011, emis cde ITM, reiese ca cei
6 salariaŃi depistaŃi fara forme legale de angajare au lucrat pe tot
parcursul  lunii august 2011, când acestora le expirase perioada pentru
care au fost angajaŃi.De asemenea organele de inspecŃie fiscala
precizeaza ca în Fioele de identificare  întocmite de ITM cei 6 (sase)
salariaŃi au lucrat 5 zile pe saptamina, 8 ore pe zi oi au primit salarii nete
între lei, totalul salariilor nete încasate de cei sase salariaŃ� fiind de lei,
astfel suma bruta aferenta salariilor nete platite este de lei.

În structura, situaŃia impozitelor si a contribuŃiilor la asigurarile
sociale si fondurile speciale, stabilite de organele de inspecŃie fiscala, se
prezinta astfel:

1. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
impozitului pe
veniturile din salarii datorat bugetului de stat, pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au constatat
urmatoarele:



Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata la bugetul de stat, aferente veniturilor din salarii
pentru cei sase salariaŃi în luna august  2011, încalcându-se astfel
prevederile art.296.18, alin.(1) din Legea nr.571/2003, privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru veniturile din salarii, pe perioada verificata, organele de
inspecŃie fiscala au calculat diferenŃa de impozit pe veniturile din salarii
în suma de 547 lei, precum si majorari de întârziere aferente în suma de
 lei si penalitaŃi de întârziere în suma de lei.

2. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei de asigurari sociale angajator pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organele deinspecŃie fiscala au constatat
urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei de asigurari sociale
angajator pentru cele sase personae depistaŃi fara forme legale în luna
august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat prevederile art. 296.18, alin.1 din
Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel ca, au stabilit contribuŃia
de asigurari sociale angajator neevidenŃiata în contabilitate aferenta
perioadei  verificate, în suma de  lei, la care au calculate, pentru
perioada 25.09.2011-23.08.2012,majorari de întârziere în suma de  lei  
si penalitaŃi de întârziere în suma de lei.

3. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei de asigurari sociale angajaŃi pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au constatat
urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii deplata aferente contribuŃiei de asigurari sociale
angajaŃii pentru cele sase persoane fara forme legale, în luna august
2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat prevederile art. 296.18, alin.1 din
Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel ca au stabilit contribuŃia
de asigurari sociale angajaŃi neevidenŃiata în contabilitate aferenta
perioadei 01.01.2007-30.09.2011,în suma de  lei, la care au calculate,
pe perioada,  25.09.2011-23.08.2012, majorari de întârziere în suma de
lei si penalitaŃi de întârziere în suma de  lei .

4. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei la bugetul asigurarilor pentru somaj angajator pentru



perioada 01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au
constatat urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei la bugetul asigurarilor
pentru somaj angajator pentru cele sase persone fara forme legale de
munca.

Societatea nu a respectat  prevederile art. 296.18, alin.1 din
Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel ca  au stabilit contribuŃia
la bugetul asigurarilor pentru somaj angajator neevidenŃiata în
contabilitate aferenta perioadei 01.01.2007-30.09.2011 în suma de  lei,
la care au calculate, pentru perioada 23.09.2011- 23.08.2012, majorari
de întârziere în suma de  lei  si penalitaŃi de întârziere în suma de   lei.

5. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei la bugetul asigurarilor pentru somaj angajaŃi pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au reŃinut
urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei la bugetul asigurarilor
pentru somaj angajaŃi pentru cele sase persone fara forme legale în
luna august 2011.
wwwSocietatea nu a respectat prevederile art. 296.18, alin.1 din Legea
nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel ca au stabilit contribuŃia la
bugetul asigurarilor pentru somaj – angajaŃi neevidenŃiata în
contabilitate aferenta perioadei 01.01.2007-30.09.2011 în suma de  lei,
la care au calculat  pentru perioada 25.09.2011-23.08.2012, majorari de
întârziere în suma de si penalitaŃi de întârziere în suma de   lei.

6. În urma verificarii modului de calcul a obligatiei de plata a
contribuŃiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate angajator pentru
perioada 01.01.2007-30.09.2011 organele de inspecŃie fiscala au
constatat urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei la fondul asigurarilor
sociale de sanatate angajator pentru cele sase persone fara forme
legale în  luna august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat  prevederile art. 296.3, lit.f oi lit.g,
 din Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal astfel ca, au stabilit
contribuŃia la fondul asigurarilor sociale de sanatate angajator
neevidenŃiata în contabilitate aferenta perioadei  
01.01.2007-30.09.2011în suma de   lei, la care au calculat pentru
perioada 25.09.2011-23.08.2012, majorari de întârziere în suma de  lei
si penalitaŃi de întârziere în suma de  lei.



7. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate angajaŃi pentru
perioada 01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au
reŃinut urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei la fondul asigurarilor
sociale de sanatate angajaŃi pentru cele sase persone fara forme legale,
 în luna august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat prevederile art. 296.3, lit.f oi lit.g,  
din Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel ca, au stabilit
contribuŃia la fondul asigurarilor sociale de sanatate angajaŃi
neevidenŃiata în contabilitate aferenta perioadei 01.01.2007-30.09.2011,
în suma de  lei, la care au calculate, pentru perioada
25.09.2011-23.08.2012, majorari de întârziere în suma de  lei si
penalitaŃi de întârziere în suma de  lei.

8. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃiei pentru concedii si indemnizaŃii de sanatate pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organelle de inspecŃie fiscala au constatat
urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei pentru concedii si
indemnizaŃii de sanatate pentru cele sase persoane fara forme legale  în
luna august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat  ca societatea nu a respectat prevederile art.296.18, alin.1 oi
art. 296.3, lit.f oi lit.g,  din Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel
ca au stabilit contribuŃia pentru concedii si indemnizaŃii de sanatate
neevidenŃiata în contabilitate aferenta perioadei 01.01.2007-
30.09.2011, în suma de   lei, la care au calculat pentru perioada
25.09.2011-23.08.2012, majorari de întârziere în suma de  lei  si
penalitaŃi de întârziere în suma de lei. 

9. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata a
contribuŃ�ei deasigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
pentru perioada 01.01.2007-30.09.2011 organele de inspecŃie fiscala au
constatat urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente contribuŃiei de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale pentru cele sase persone fara
forme legale  în luna august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat prevederile art.296.18, alin.1 oi



art. 296.3, lit.f oi lit.g,  din Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel
ca, au stabilit contribuŃia de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale neevidenŃiata în contabilitate aferenta perioadei
01.01.2007-30.09.2011 în suma de  lei, la care au calculat pentru
perioada 25.09.2011-23.08.2012, majorari de întârziere în suma de  lei
si penalitaŃi de întârziere în suma de lei. 

10. În urma verificarii modului de calcul a obligaŃiei de plata la
fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale pentru perioada
01.01.2007-30.09.2011, organele de inspecŃie fiscala au constatat
urmatoarele:

Societatea nu calculeaza, nu înregistreaza în contabilitate si nu
declara obligaŃii de plata aferente fondului de garantare pentru plata
creanŃelor salariale pentru cele sase persoane fara forme legale de
munca  în luna august 2011.

Urmare a celor de mai sus, organele de inspecŃie fiscala au
constatat ca societatea nu a respectat prevederile art.296.18, alin.1 oi
art. 296.3, lit.f oi lit.g,  din Legea nr.571/2003. privind Codul fiscal, astfel
ca, au stabilit fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale
neevidenŃiat în contabilitate aferenta perioadei 01.01.2007-30.09.2011
în suma de în suma de  lei , la care au calculat pentru perioada
25.09.2011-23.08.2012,majorari de întârziere în suma de   lei  si
penalitaŃi de întârziere în suma de  lei.

Organele de inspecŃie fiscala consemneaza faptul ca majorarile de
întârziere au fost calculate în conformitate cu prevederile art.120,
art.120^1 din O.G. nr.92/2003,privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Luând în considerare constatarile organelor de inspecŃie
fiscala, motivele
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei,
precum si actele normative în vigoare în perioada verificata, se reŃin
urmatoarele:
 1. Referitor la impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor
în suma de  lei si accesorii aferente în suma de lei; contribuŃia de
asigurari sociale datorate de angajator în suma de  lei si accesorii
aferente în suma de  lei; contribuŃia individuala de asigurari sociale
reŃinuta de la asiguraŃi în suma de  lei si accesorii aferente în suma de  
lei; contribuŃia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajator
în suma de  lei si accesorii aferente în suma de  lei; contribuŃia
individuala de asigurari pentru somaj reŃinuta de la asiguraŃi în suma de  
lei si accesorii aferente în suma de  lei; contribuŃia pentru concedii si
indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice în suma de  lei si  
accesorii aferente în suma de  lei; contribuŃia de asigurari pentru



accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator în suma
de  lei si accesorii aferente în suma de  lei; contribuŃia angajatorilor la
fondul de garantare pentru plata creanŃelor salariale în suma de  lei si
accesorii aferente în suma de  lei, cauza supusa soluŃionarii DirecŃiei
Generale a FinanŃelor Publice Gorj, prin biroul SoluŃionare ContestaŃii,
este daca SC A SRL datoreaza obligaŃiile sus menŃionate aferente
veniturilor de natura salariala pentru perioada 01.01.2007-30.09.2011,
în condiŃiile în care 6 (sase) persoane au declarat ca au lucrat fara
forme legale.

Verificarea s-a efectuat ca urmare a sesizarii formulate de I.T.M.
Hunedoara prin adresa nr.   /05.09.2011 si a procesului verbal de
control nr..../29.08.2011 încheiat de inspectorii de munca din cadrul
I.T.M. Hunedoara.

Organele de inspecŃie fiscala menŃioneaza, în cuprinsul Raportului
de inspecŃie fiscala nr.F-GJ .08.2012, ca în data de 29.08.2011 s-a
efectuat de catre organele de control ale ITM Hunedoara, un control
inopinat  finalizat prin procesul verbal nr..../29.08.2011, prin care s-a
constatat ca societatea a angajat, fara contract de munca, 6(sase)
persoane, acestea  declarând ca au muncit fara acte legale,
nesemnând cu angajatorul nici un contract de munca .

De menŃionat ca, prin contestaŃia formulata, administratorul
societaŃii precizeaza faptul ca  a contestat procesul verbal de
contravenŃie emis de  I.T.M. Hunedoara, fara sa invoce motive de fapt oi
de drept, prin care sa combata constatarile organelor de inspecŃie
fiscala din cadrul AIF Gorj. 

În drept ,
ART. 296^18

 Calculul, re Ńinerea oi virarea contribu Ńiilor sociale
    (1) Persoanele fizice oi juridice care au calitatea de angajator, precum
oi entitaŃile prevazute la art. 296^3 lit. f) oi g) au obligaŃia de a calcula,
de a reŃine oi de a vira lunar contribuŃiile de asigurari sociale obligatorii.
(…)
    (3) Cotele de contribuŃii sociale obligatorii sunt urmatoarele:
    a) pentru contribuŃia de asigurari sociale:
    a^1) 31,3% pentru condiŃii normale de munca, din care 10,5% pentru
contribuŃia individuala oi 20,8% pentru contribuŃia datorata de angajator;
    a^2) 36,3% pentru condiŃii deosebite de munca, din care 10,5%
pentru contribuŃia individuala oi 25,8% pentru contribuŃia datorata de
angajator;
 a^3) 41,3% pentru condiŃii speciale de munca oi pentru alte condiŃii de
munca, din care 10,5% pentru contribuŃia individuala oi 30,8% pentru
contribuŃia datorata de angajator;
    b) pentru contribuŃia de asigurari sociale de sanatate:



    b^1) 5,5% pentru contribuŃia individuala;
    b^2) 5,2% pentru contribuŃia datorata de angajator;
    c) 0,85% pentru contribuŃia pentru concedii oi indemnizaŃii de
asigurari sociale de sanatate;
    d) pentru contribuŃia la bugetul asigurarilor de oomaj:
    d^1) 0,5% pentru contribuŃia individuala;
    d^2) 0,5% pentru contribuŃia datorata de angajator;
    e) 0,15% - 0,85% pentru contribuŃia de asigurare pentru accidente de
munca oi boli profesionale, diferenŃiata în funcŃie de clasa de risc,
conform legii, datorata de angajator;
    f) 0,25% pentru contribuŃia la Fondul de garantare pentru plata
creanŃelor salariale, datorata de angajator.
    (4) Cotele prevazute la alin. (3) se pot modifica prin legea bugetului
asigurarilor sociale de stat oi prin legea bugetului de stat, dupa caz, cu
excepŃia cotei contribuŃiei de asigurari pentru accidente de munca oi boli
profesionale în cazul oomerilor, prevazuta la art. 296^6, care se suporta
integral din bugetul asigurarilor pentru oomaj oi se datoreaza pe toata
durata efectuarii practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate
potrivit legii, conform prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca oi boli profesionale,
republicata.
    (5) Calculul contribuŃiilor sociale individuale se realizeaza prin
aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul
prevazute la art. 296^4, corectata cu veniturile specifice fiecarei
contribuŃii în parte, cu excepŃiile prevazute la art. 296^15 oi, dupa caz, la
art. 296^16.

Astfel angajatorii au obligatia plaŃii impozitului pe veniturile din
salarii, precum oi a contributiilor la fondurile speciale, respectiv
,contributie la asigurarile sociale ( CAS ), contributie la asigurarile de
sanatate ( CASS), contributie la fondul de somaj , contributia de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru
concedii si indemnizatii si contributii la fondul de garantare pentru plata
creantelor salariale, atât pentru angajator cât si pentru salariati.

Avand in vedere situatia de fapt prezentata se retine ca urmare
controlului efectuat de inspectorii  ITM Hunedoara la SC A SRL, in urma
caruia s-a intocmit  Procesul verbal de control nr.../29.08.2011, au fost
identificate 6(sase) persoane fizice  care au prestat activitate la acesta
societate în luna august 20111, fara sa aiba insa inregistrate  la ITM
Hunedoara, contract individual de munca pentru luna august 2011.

Procesul verbal de control sus amintit a fost transmis DGFP Gorj
cu adresa nr.../05.09.2011, fiind inregistrata la DGFP Gorj, sub
nr.../05.04.2012.



În vederea solutionarii acestei adrese organele de inspecŃie fiscala
din cadrul ActivitaŃii de Inspectie Fiscala Gorj au efectuat inspectia
fiscala  la aceasta societate, iar din documentele prezentate de aceasta,
a rezultat ca 6(oase) persoane fizice au lucrat far a forme legale de
angajare, respective niciuna dintre persone nu au a vut transmise
catre registrul General de Eviden Ńa a salaria Ńilor în format
electronic contracte individuale de munca 

Urmare celor constatate se retine ca pentru luna august 2011
societatea avea obligatia intocmirii statului de plata pentru cele oase
persoane si de asemenea avea obligatia calcularii , inregistrarii si
achitarii obligatiilor de plata la fondurile speciale.

In ceea ce priveste obligatia incheierii contractului individual de
munca  se retin urmatoarele aspecte:

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, precizeaza la art.
16, alin 1 si la art. 31, alin 1 si 5, urmatoarele:

Art. 16 "(1) Contractul individual de munca se încheie în baza
consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limb a româna .
Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa
revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica
autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia
familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contrac tual
individual de munca anterior începerii raporturilor  de munca ".

Referitor la afirmaŃia contestatoarei potrivit careia este în litigiu cu
I.T.M.Hunedoara, pe rolul Judecatoriei Brad fiind dosarul cu
nr.../318/2011 având ca obiect contestaŃia la Procesul verbal de
constatare oi sancŃionare a contravenŃiilor nr..../29.08.2011, întocmit de
I.T.M. Hunedoara, prin care societatea a fost amendata cu suma de   
lei,se reŃin urmatoarele:

-prin Certificatul de grefa, Judecatoria Brad confirma faptul ca” pe
rolul acestei instan Ńe figureaza dosarul nr....318/2011, privind pe
petenta SC  A SRL, în contradictoriu cu intimatul I TM Hunedoara,
având ca obiect anulare proces verbal de contraven Ńie seria HD, nr.
 /12.10.2011, cu termen de judecata la data de 03.10.2012” ,

- constatarile cuprinse în Procesul verbal de control,
nr.../29.08.2011, întocmit de ITM Hunedoara, au fost valorificate de
organele de inspecŃie fiscala ale AIF Gorj, prin întocmirea raportul de
inspec Ńie fiscala nr.F-GJ /23.08.2012 oi a  deciziei de impunere
nr.F-GJ /23.08.2012, contestate de c atre  SC A SRL 

-din cuprinsul documentelor existente la dosarul ca uzei  nu
rezult a ca SC X SRL Tg-Jiu a contestat procesul verbal de con trol
nr..../29.08.2011,  document, conform caruia, a fost emis  Raportul



de inspec Ńie fiscala nr......08.2012  oi  Decizia de impunere nr.   
.08.2012. 
. Avand în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale în
vigoare în perioada verificata, dar si faptul ca societatea nu prezinta
alte argumente  în sus Ńinerea contesta Ńiei,  se va respinge ca
neîntemeiata contestatia formulata de SC X  SRL  pentru:-  lei - impozit
pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;

- lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii si
asimilate
salariilor;

- lei - contribuŃia de asigurari sociale datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari sociale datorate

de
angajator;

- lei - contribuŃia individuala de asigurari sociale reŃinuta de la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurari sociale
reŃinute de la asiguraŃi;

- lei - contribuŃia de asigurari pentru somaj datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari pentru somaj

datorata de
angajator;

- lei - contribuŃia individuala de asigurari pentru somaj reŃinuta de
la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃia individuale de asigurari pentru
somaj
reŃinuta de la asiguraŃi;

- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate datorata de
angajator;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
datorata de
angajator;

- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate reŃinuta de la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
reŃinuta de la
AsiguraŃi;
 2. In ceea ce priveste accesoriile in suma totala  de  lei aferente
obligaŃiilor fiscal stabilite  suplimentar, în suma totala de  lei în baza
prevederilor art.119, alin 1 si art.120, alin (1 si 7 din OG 92/2003 privind
codul de procedura fiscal spe Ńa supusa solu Ńionarii este daca



acestea sunt legal datorate în condi Ńiile  în care stabilirea de
accesorii reprezinta o masura accesorie în raport c u debitul  care
le-a generat conform principiului de drept “accesor ium sequitur
principale".

Avand in vedere ca potrivit celor prezentate la pct.1, debitul
suplimenta reprezentand impozit pe venit, repectiv  contributii la
asigurarile sociale,  este legal datorat, pe cale de consecinŃa, si
accesoriile aferente acestora în suma de  lei sunt legal datorate,
urmând ca organele de solutionare sa se pronunte in consecinta si
asupra acestora.

3)Referitor la cererea societa Ńii contestatoare privind
suspendarea executarii silite a actului administrat iv atacat pâna la
solu Ńionarea contesta Ńiei . În drept, suspendarea executarii actului
administrativ fiscal este reglementata prin art.215 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata , modificat prin O.G.
nr.35/2006 pentru  modificarea  oi completarea O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala , care precizeaza :

,,(1) Introducerea contestaŃiei pe calea administrativa de atac nu
suspenda executarea  actului  administrativ  fiscal.

(2) DispoziŃiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului
contribuabilului de a cere suspendarea executarii actului
administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosul ui administrativ
nr. 554/2004 , cu modificarile ulterioare. InstanŃa competenta poate
suspenda executarea, daca se depune o cauŃiune de pâna la 20% din
cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al caror obiect nu este
evaluabil în bani, o cauŃiune de pâna la 2.000 lei.”

Având în vedere cele precizate anterior, se reŃine ca D.G.F.P. Gorj
nu are competenŃa materiala de a se investi cu analiza pe fond a
contestaŃiei formulate de S.C.X S.R.L.   referitor  la capatul de cerere
privind suspendarea executarii actului administrativ fiscal pâna la
soluŃionarea contestaŃiei, întrucât competenŃa de soluŃionare a acestei
contestaŃii aparŃine instanŃei  judecatoreoti  competente .

FaŃa de cele prezentate anterior , în temeiul actelor normative
citate , a art.210 alin.(1) oi art.216 alin.(1), din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Gorj,  prin  directorul  
executiv

                     

                                                      D E C I D E :



 

1)Respingerea  contestaŃiei formulate de S.C. X  S.R.L Tg-Jiu   
pentru  obligaŃiile  fiscale  suplimentare  în  suma  de  ... lei,  
reprezentând : 

-  lei - impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
- lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii si

asimilate
salariilor;

- lei - contribuŃia de asigurari sociale datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari sociale datorate

de
angajator;

- lei - contribuŃia individuala de asigurari sociale reŃinuta de la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurari sociale
reŃinute de la asiguraŃi;

- lei - contribuŃia de asigurari pentru somaj datorata de angajator;
- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurari pentru somaj

datorata de
angajator;

- lei - contribuŃia individuala de asigurari pentru somaj reŃinuta de
la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃia individuale de asigurari pentru
somaj
reŃinuta de la asiguraŃi;

- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate datorata de
angajator;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
datorata de
angajator;

- lei - contribuŃia pentru asigurari de sanatate reŃinuta de la
asiguraŃi;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurari de sanatate
reŃinuta de la
AsiguraŃi;



- lei - contribuŃia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale
datorata de angajator;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente
de munca si
boli profesionale datorata de angajator;

-  lei - contribuŃia pentru concedii si indemnizaŃii de la persoane
juridice sau
fizice;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii si indemnizaŃii
de la
persoane juridice sau fizice;

- lei - contribuŃia angajatorului la fondul de garantare pentru plata
creanŃelor
salariale;

- lei - accesorii aferente contribuŃiei angajatorului la fondul de
garantare pentru
plata creanŃelor salariale.

 2) D.G.F.P. Gorj nu are competenŃa materiala de a se investi cu
analiza pe fond a contestaŃiei formulate de S.C. X S.R.L.   referitor  la
capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ
fiscal pâna la soluŃionarea contestaŃiei, întrucât competenŃa de
soluŃionare a acestei contestaŃii aparŃine instanŃei  judecatoreoti  
competente .

3)Prezenta decizie este definitiva  în  sistemul  cailor  
administrative  de atacoi poate fi atacata la Tribunalul Gorj-SecŃia de  
Contencios Administrativ competent, în termen de 6 luni de la
comunicare .


