
  DECIZIA nr.686
din 30.06..2015

     

Directia Generala Regionala  a Finantelor Publice.....,Serviciul de solutionare a
contestatiilor a fost sesizata de catre AJFP .... - Serviciul Colectare Contribuabili Mijlocii
..... -SRCDFB   , privind solutionarea contestatiei formulata de catre SC x SA prin C....t
.... ... in calitate de lichidator judiciar  cu sediul   în municipiul ...... ,    inregistrata la noi
sub nr....../06.02.2015
.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul AJFP.... - Serviciul Colectare Contribuabili Mijlocii..... -SRCDFB prin : 
- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei reprezentand
: 

- ..... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- ...... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
-.....lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- . lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- ... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de

stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 9/2012 rin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei reprezentand
impozit pe profit ;

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 5/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei reprezentand :

- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
-.... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
- ... lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- ... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- ... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
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Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata , in raport de data comunicarii
catre C..... .... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA   a Deciziilor  de impunere
din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau retinere la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare 11/2012;  09/2012
si 5/2012, respectiv 29.12.2014  si de  data inregistrarii   contestatiei la DGRFP..... ,
respectiv 30.01.2015, conform stampilei acestei institutii .

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, 206, si 207
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata , D.G.R.F.P.
Brasov este investita sa solutioneze pe fond contestatia.

I. C...... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA a formulat contestatie
impotriva Deciziei de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru perioada
de raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei, a Deciziei  
de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare
9/2012 rin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei reprezentand impozit pe
profit si impotriva Deciziei  de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru
perioada de raportare 5/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ......  lei
reprezentand contribautii sociale , motivand urmatoarele :

Petenta afirma  ca  societatea a depus Declaratia 112 pentru noiembrie 2012,
Declaratia 100 pentru septembrie 2012 si Declaratia 112 pentru mai 2012 astfel cum
rezulta din inscrisurile anexate si din confirmarile de primire din care rezulta ca organul
fiscal a primit aceste inscrisuri .

In consecinta C...... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA sustine ca
Deciziile de impunere atacate sunt nelegale intrucat societatea a depus declaratiile in
termen legal motiv pentru care solicita admiterea contestatiei si anularea acestora . 

In sustinerea contestatiei sunt anexate deciziile de impunere din oficiu ,
declaratiile mentionate in contestatie .

II C.... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA a trimis declaratiile fiscale
aferente lunilor mai 2012 , septembrie 2012 si noiembrie 2012 , prin posta cu
confirmare de primire , in mod eronat  catre Serviciul Orasenesc Fiscal ...... care a
retransmis declaratiile organului fiscal care administreaza fiscal SCX SA , respectiv  
AJFP ...... Directia Contribuabili mijlocii . 

Declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale , a impozitului pe
venit si evidenta a persoanelor asigurate ( cod 112) aferente lunilor mai/2012 si
noiembrie/2012  si Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat ( cod 100)  
privind impozitul pe profit aferenta lunii septembrie /2012 nu au fost validate ca urmare
a detectarii unor erori in completarea acestora , eroarea fiind transmisa prin mesajul
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electronic  societatii   in conformitate cu art 83 alin 3^1si alin 3^2 din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare .
 AJFP .... Serviciul Contribuabili Mijlocii ... a instiintat  C....... in calitate de
lichidator judiciar penru  SC X SA de lipsa declaratiilor, prin adresa nr.
....../12.06.2014, confirmata de primire in data de 23.06.2014 . 

Avand in vedere ca situatia nu a fost remediata AJFP ...... -Serviciul Colectare
contribuabili Mijlocii , in  baza art 83 alin (4) din OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  a emis :

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr......./12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei reprezentand :

- .... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- .... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
-.. lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- ... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- .... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de

stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 9/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei reprezentand
impozit pe profit ;

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 5/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei reprezentand :

- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
- .. lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- .. lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- ... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- ... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .

III. Luând în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
contribuabil, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare în perioada de impunere, se retine:

Cauza supusa solutionarii DGRFP .... prin Serviciul de solutionare a
contestatiilor este de a stabilii daca Deciziile  de impunere din oficiu pentru
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impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere
la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare 11/2012, pentru perioada
de raportare 5/2012 si pentru perioada de raportare 9/2012 au fost emise in mod
legal   in conditiile in care contribuabilul , prin C... in calitate de lichidator judiciar,
a transmis  declarii fiscale pentru obligatiile care fac obiectul deciziei de
impunere din oficiu pentru luna 05/2012, iar in urma operarii , aceasta a fost  
validata , pentru perioada 11/2012 declaratia nu a fost validata ,  iar pentru
impozitul pe profit aferent lunii septembrie/2012 nu s-a transmis declaratia ( cod
100) in termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziilor de impunere din
oficiu. 

In fapt C.... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA a trimis declaratiile
fiscale aferente lunilor mai 2012 , septembrie 2012 si noiembrie 2012 , prin posta cu
confirmare de primire , in mod eronat  catre Serviciul Orasenesc Fiscal ...... care a
retransmis declaratiile organului fiscal care administreaza fiscal SC X SA , respectiv  
AJFP .... Directia Contribuabili mijlocii . 

Referitor la indeplinirea conditiilor de procedura  privind depunerea
declaratiilor fiscale  si la emiterea decizilor de impunere din oficiu sunt aplicabile art. 83
din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completrile
ulterioare care specifica : 

 ART. 83
    Depunerea declara�iilor fiscale

    (1) Declara�ia fiscal� se depune la registratura organului fiscal competent sau
se comunic� prin po�t� cu confirmare de primire. Declara�ia fiscal� poate fi
transmis� prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distan��. În
cazul impozitelor, taxelor �i al contribu�iilor administrate de Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal�, procedura privind transmiterea declara�iilor prin mijloace
electronice sau prin sisteme de transmitere la distan�� se stabile�te prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (2) Declara�iile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub form� de
proces-verbal, dac� din motive independente de voin�a contribuabilului acesta este
în imposibilitatea de a scrie.

    (3) Data depunerii declara�iei fiscale este data înregistr�rii acesteia la organul
fiscal sau data depunerii la po�t�, dup� caz. În situa�ia în care declara�ia fiscal�
se depune prin mijloace electronice de transmitere la distan��, data depunerii
declara�iei este data înregistr�rii acesteia pe pagina de internet a organului fiscal,
astfel cum rezult� din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a
primirii declara�iei.
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    (3^1) Data depunerii declara�iei prin mijloace electronice de transmitere la
distan�� pe portalul e-România este data înregistr�rii acesteia pe portal, astfel
cum rezult� din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzac�ionare a
informa�iilor, cu condi�ia valid�rii con�inutului declara�iei. În cazul în care
declara�ia nu este validat�, data depunerii declara�iei este data valid�rii astfel
cum rezult� din mesajul electronic.
    (3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplic� corespunz�tor �i declara�iilor privind
obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit �i eviden�a
nominal� a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la
oficiile acreditate de Ministerul Finan�elor Publice, în format hârtie, semnat �i
�tampilat, conform legii.
    (3^3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3^1), în situa�ia în care declara�ia
fiscal� a fost depus� pân� la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de
sistemul de tranzac�ionare a informa�iilor rezult� c� aceasta nu a fost validat� ca
urmare a detect�rii unor erori în completarea declara�iei, data depunerii
declara�iei este data din mesajul transmis ini�ial în cazul în care contribuabilul
depune o declara�ie valid� pân� în ultima zi a lunii în care se împline�te termenul
legal de depunere.
    (4) Nedepunerea declara�iei fiscale d� dreptul organului fiscal s� procedeze la
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate
bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale nu se
poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la în�tiin�area
contribuabilului privind dep��irea termenului legal de depunere a declara�iei
fiscale. În cazul contribuabililor care au obliga�ia declar�rii bunurilor sau
veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obliga�iei fiscale se face prin
estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele �i
contribu�iile administrate de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�,
în�tiin�area pentru nedepunerea declara�iilor �i stabilirea din oficiu a obliga�iilor
fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se g�sesc în
aceast� situa�ie.
    (4^1) Contribuabilul poate depune declara�ia fiscal� pentru obliga�iile fiscale
ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu
obliga�iile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunic�rii deciziei. Decizia
de impunere se desfiin�eaz� de organul fiscal la data depunerii declara�iei fiscale.

Avand in vedere prevederile legale enuntate se retine ca data depunerii
declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale , impozitului pe venit
si evidenta nominala a persoanelor asigurate depuse la organul fiscal competent sau la
oficiile postale acreditate de MFP , in format hartie , semnat si stampilat , este data
validarii acestora astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis initial in cazul
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in care contribuabilul depunea declaratia valida pana in ultima zi a lunii in care se
implineste termenul de depunere  . In cazul in care declaratia nu se valideaza data
depunerii este data validarii .

Petenta afirma  ca  societatea a depus Declaratia 112 pentru noiembrie 2012,
Declaratia 100 pentru septembrie 2012 si Declaratia 112 pentru mai 2012 astfel cum
rezulta din inscrisurile anexate si din confirmarile de primire din care rezulta ca organul
fiscal a primit aceste inscrisuri .

In consecinta C... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA sustine ca
Deciziile de impunere atacate sunt nelegale intrucat societatea a depus declaratiile in
termen legal motiv pentru care solicita admiterea contestatiei si anularea acestora .

Ori Declaratiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale , a impozitului pe
venit si evidenta a persoanelor asigurate ( cod 112) aferente lunilor mai/2012 si
noiembrie/2012  si Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat ( cod 100)  
privind impozitul pe profit aferenta lunii septembrie /2012 nu au fost validate ca
urmare a detectarii unor erori in completarea acestora , eroarea fiind transmisa prin
mesajul electronic  societatii   in conformitate cu art 83 alin 3^1si alin 3^2 din OG
92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata cu modificarile si completarile
ulterioare .

Avand in vedere prevederile legale enuntate se retine ca in cazul in care
declaratia nu este validata data depunerii este data validarii .  

AJFP Brasov Serviciul Contribuabili Mijlocii Brasov a instiintat  C.... in calitate de
lichidator judiciar penru  SC X SA de lipsa declaratiilor, prin adresa nr.
...../12.06.2014, confirmata de primire in data de 23.06.2014 , privind lipsa declaratiilor. .

Avand in vedere ca situatia nu a fost remediata AJFP ..... -Serviciul Colectare
contribuabili Mijlocii , in  baza art 83 alin (4) din OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  a emis legal :

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr.19875/12.12.2014 ,pentru perioada
de raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei
reprezentand contributii sociale si impozit pe venit ;

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 9/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei reprezentand
impozit pe profit ;

- Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de
raportare 5/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de ....  lei reprezentand
contributii sociale si impozit pe venit

Avand in vedere prevederile legale enuntate si asa cum  se specifica si in
deciziile de impunere din oficiu depunerea declaratiilor fiscale pentru obligatiile
stabilite din oficiu , in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de
impunere conduce la desfiintarea deciziei de impunere din oficiu . 
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Din documentele existente la dosarul cauzei se retin urmatoarele :
C... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA a instiintat  prin adresa nr.

..../08.01.2015 , inregistrata la AJFP .... Contribuabili Mijlocii sub nr. ...../13.01.2015, de
faptul ca declaratiile au fost depuse prin posta cu confirmare de primire 

Prin adresa nr. ......02.2015 AJFP ...... Serviciul Contribuabili Mijlocii comunica  
C.... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA, ca declaratiile , pentru lunile mai ,
septembrie si noiembrie nu au fost validate iar eroarea a fost precizata  in recipisa
electronica pe care societatea trebuia s-o o verifice dupa transmiterea declaratiilor. De
asemenea instiinteaza societatea ca depunerea declaratiilor fiscale pentru obligatiile
stabilite din oficiu , in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere
conduce la desfiintarea deciziei de impunere. 

Prin adresa  inregistrata la DGRFP .... Serviciul de solutionare contestatii sub nr.
..../02.03.2015 , AJFP ..... Serviciul Colectare Contribuabili Mijlocii comunica faptul ca
C..... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA, a transmis declaratiile 112 privind
contributiile sociale pentru lunile mai , septembrie si noiembrie 2012 , prin posta ,
inregistrate la AJFP ..... Colectare Contribuabili Mijlocii sub nr. ...../19.02.2015. In urma
operarii acestora s-a constatat faptul ca declaratia privind contributiile sociale pentru
luna noiembrie 2012 nu a fost validata  iar pentru luna septembrie nu a fost transmisa
declaratia cod 100 privind impozitul pe profit  care face obiectul deciziei de impunere din
oficiu motiv pentru care AJFP Brasov a instiintat prin adresa nr. .... / 24.02.2015 C.... in
calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA asupra situatiei de fapt.

 In adresa transmisa organul fiscal competent a solicitat C.... in calitate de
lichidator judiciar penru  SC X SA, sa consulte mesajele electronice privind eroarea
constatata si transmiterea declaratiei cod 100 privind impozitul pe profit pentru
remedierea situatiei . 

Avand in vedere prevederile legale incidente in cauza si cele mentionate mai sus
s-a retinut ca declaratiia privind contributiile sociale pentru luna mai 2012 a fost validata
in data de 23.02 2015, respectiv in intervalul de 60 de zile de la comunicarea Deciziei
de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare
5/2012 motiv pentru care urmeaza a se desfiinta  Decizia de impunere din oficiu pentru
impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la
sursa nr...../12.12.2014 pentru suma totala ...  lei reprezentand :

- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
- ... lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- .... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- .... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- .... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- .... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
Totodata urmeaza a desfiinta  Decizia de impunere din oficiu pentru impozite si

taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
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nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare 5/2012 prin care s-a stabilit ca datorata
suma totala de ...  lei si a se stabili situatia fiscala a contribuabilului  respectiv  se vor
aplica prevederile art.216 alin.(3) din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, potrivit caruia:

“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.”,

De asemenea s-a retinut ca C... in calitate de lichidator judiciar penru  SC X SA,
a transmis declaratiile 112 privind contributiile sociale pentru lunile mai , septembrie si
noiembrie 2012 , prin posta , inregistrate la AJFP .... Colectare Contribuabili Mijlocii sub
nr. ..../19.02.2015. In urma operarii acestora s-a constatat faptul ca declaratia privind
contributiile sociale pentru luna noiembrie 2012 nu a fost validata  iar pentru luna
septembrie nu a fost transmisa declaratia cod 100 privind impozitul pe profit  care face
obiectul deciziei de impunere din oficiu ( s-a transmis declaratia cod 112 pentru luna
septembrie ), societatea neindeplinind obligatiile declarative pentru lunile noiembrie
si septembrie  motiv pentru care urmeaza a se respinge ca neintemeiata contestatia
formulata impotriva Deciziei  de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr......./12.12.2014 ,pentru
perioada de raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de.....  lei  
reprezentand impozit pe salarii si contributii sociale si impotriva  Deciziei de
impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare
9/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de .....  lei reprezentand impozit pe
profit ;

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.216 din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,  se,

DECIDE

1. Desfiintarea  Deciziei  de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si
contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare 5/2012 pentru suma totala ...  lei
reprezentand :

- .... contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
- ... lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- ... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
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- ...  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- ... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
Totodata urmeaza a se stabili situatia fiscala a contribuabilului  in functie de

declaratiia privind contributiile sociale pentru luna mai 2012 care a fost validata in data
de 23.02 2015 

2. Raspingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de C.... in calitate de
lichidator judiciar penru  SC X SA, impotriva Deciziei  de impunere din oficiu pentru
impozite si taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la
sursa nr...../12.12.2014 ,pentru perioada de raportare 11/1012 prin care s-a stabilit ca
datorata suma totala de ...  lei reprezentand : 

- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de angajator    ; 
- ... lei contributia de asigurari sociale datorata de asigurati ;
-... lei contributia de asigurare accidente de munca si boli profrsionale angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj angajator;
- ... lei contributia de asigurari pentru somaj asigurati;
- ... lei contributia la fd. de garantare pt creantele salariale ;
- ... lei contributia pentru asigurari de sanatate angajator;
- ....  lei contributia pentru asigurari de sanatate asigurati ;
- ... lei contributia pentru concedii si indemnizatii de la pers. judidice sau fizice;
- ... lei impozitul pe salarii si asimilate salariilor .
 Si impotriva  Deciziei  de impunere din oficiu pentru impozite si taxe si contributii

cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa nr....../12.12.2014 ,pentru
perioada de raportare 9/2012 prin care s-a stabilit ca datorata suma totala de 1.467  lei
reprezentand impozit pe profit ;

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov in termen de 6 luni de la
comunicare, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

DIRECTOR GENERAL ,
ec...... 
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