
DECIZIE NR. 88 / .2010

privind soluţionarea contestaţiei înregistrată 
la D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr. ...
formulată de S.C. ...S.R.L. din ...

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
de Activitatea de Inspecţie Fiscală - Serviciul Control Fiscal III asupra 
contestaţiei  înregistrată sub nr....  din data de...,  formulată de  S.C. ... 
S.R.L. cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., sector ... şi cu punct de lucru 
deschis în Târgovişte,  str.  ...,  nr.  ...,  judetul  Dâmboviţa, având C.U.I. 
RO..., reprezentată legal prin d-na ..., în calitate de asociat unic.

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere 
privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia 
fiscală nr.... din data de...

Suma totală contestată este de ... lei reprezentând:
- ... lei - impozit suplimentar pe veniturile din salarii;
-  ...  lei  -  majorări  aferente impozit  suplimentar pe veniturile din 

salarii.

Contestaţia a fost formulată în termenul legal, poartă semnătura 
titularului dreptului procesual şi ştampila societăţii.

Constatând că în speţă sunt întrunite condţiile prevăzute de art. 
205  şi  209  alin.  (1)  pct.  a)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Dâmboviţa
Biroul Soluţionare Contestaţii 

Str.Calea Domnească nr.166
Târgovişte, Dâmboviţa
Tel:+0245 616779
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Nr.op. ANAF 759
e-mail: ...



Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa este competentă să 
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L. din Târgovişte.

I. Societatea petentă contestă Decizia de impunere nr. ... privind 
obligatiile  suplimentare  stabilite  cu  titlu  de   impozit  pe  veniturile  din 
salarii, precum şi majorările aferente.

Petenta menţionează că pentru luna februarie 2008, organele de 
inspecţie fiscală au luat în calcul ca obligaţie de plată a societăţii pentru 
punctul  de  lucru  din  Târgovişte,  suma  totală  a  obligaţiei  de  plată 
reprezentând impozitele pe salarii  pentru întreaga societate(punct  de 
lucru  Bucureşti,  Ploieşti  şi  Târgovişte).  Totodată  se  menţionează  că 
declaraţiile la salarii  şi impozitul pentru fiecare punct de lucru au fost 
corect întocmite.

II.  Prin  Decizia  de  impunere privind  obligaţiile  fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. ... din data de . 
emisă  de  c..ătre Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  -  Serviciul  Control 
Fiscal 3 a fost calculată suma totală contestată de ... lei reprezentând:

- ... lei - impozit suplimentar pe veniturile din salarii;
-  ...  lei  -  majorări  aferente impozit  suplimentar pe veniturile din 

salarii.
Prin  punctul  de  vedere  privind  soluţionarea  contestaţiei  se 

menţionează că debitul  suplimentar privind impozitul  pe veniturile din 
salarii în sumă de ... lei şi accesoriile aferente în sumă de ... lei a fost 
stabilit de organele de inspecţie fiscală în funcţie de documentele puse 
la dispoziţie de către conducerea societăţii.  Totodată se menţionează 
că în mod eronat s-a luat în calcul la luna februarie 2008 întreaga sumă 
privind impozitul pe veniturile din salarii, sumă provenită de la cele trei 
puncte de lucru. 

Organele de inspecţie fiscală menţionează că nu a fost înaintată 
sesizare penală şi se propune admiterea contestaţiei pentru suma de ... 
lei reprezentând:

- ... lei - impozit suplimentar pe veniturile din salarii;
-  ...  lei  -  majorări  aferente impozit  suplimentar pe veniturile din 

salarii.
 

III. Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:
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Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  a  fost 
investită  să  analizeze  dacă  suma  totală  de  ... lei,  reprezentând 
impozit  suplimentar  pe  veniturile  din  salarii  cu  majorări  de 
întârziere aferente, este corect datorată.

Î  n fapt  , inspecţia fiscală parţială s-a desfăşurat pentru perioada 
ianuarie  2006  –  octombrie  2009  şi  a  avut  ca  obiectiv  verificarea 
impozitului pe veniturile din salarii la punctul de lucru al  S.C. ... S.R.L. 
din Târgovişte.

În baza Raportului de inspecţie fiscală din data de ... organul fiscal 
procedează la emiterea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare stabilite de inspecţia fiscală nr. ... prin care se reţine în 
sarcina petentei suma de ... lei, reprezentând atât impozit suplimentar 
pe veniturile din salarii, cât şi accesoriile aferente acestora, menţionând 
totodată  motivele  de  fapt  şi  temeiul  de  drept  pentru  care  au  fost 
stabilite. 

Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei  şi  aşa  cum  se 
menţionează  şi  în  referatul  cu  propuneri  privind  soluţionarea 
contestaţiei, se reţine că la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii 
pentru  luna  februarie  2008  s-a  luat  în  calcul  suma  de  ....  lei, 
reprezentând  impozit  datorat  de  toate  cele  trei  puncte  de  lucru, 
respectiv Bucureşti,  Ploieşti şi Târgovişte şi nu numai suma de ...  lei 
reprezentând impozit  datorat de punctul de lucru din Târgovişte, aşa 
cum  era  corect.  Din  Declaraţiile  100  privind  obligaţiile  de  plată  la 
bugetul de stat şi precum şi din datele din Fisa sintetică totală editată 
pentru punctul de lucru din Târgovişte, ambele anexate în xerocopie la 
dosarul  cauzei,  rezultă  că societatea  petentă  a  declarat  şi  a  achitat 
pentru luna februarie 2008 suma corectă de ...lei reprezentând impozit 
datorat de S.C. ...S.R.L. - punct de lucru din Târgovişte.

Faţă de cele mai sus arătate,  rezultă că societatea petentă nu 
datorează bugetului general consolidat suma totală stabilită suplimentar 
de... lei,  reprezentând impozit  suplimentar pe veniturile  din salarii  cu 
majorări de întârziere aferente.

În  drept,  cauza  îşi  găseşte  soluţionarea  în  prevederile 
următoarelor articole:

Art. 26 alin. 2 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“Art. 26    Plătitorul
      [...](2) Pentru persoanele juridice cu sediul în România, care au 
sedii secundare, plătitor de obligaţii  fiscale este persoana juridică, cu 
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excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plata impozitului  
se face, potrivit legii, de către sediile secundare ale persoanei juridice.”

Art. 82 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de  procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare prevede:

”Art. 82    Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale
    (1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular 
pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal.
    (2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul  
obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.
    (3)  Contribuabilul  are  obligaţia  de a completa  declaraţiile  fiscale 
înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de 
formular,  corespunzătoare  situaţiei  sale  fiscale.  Declaraţia  fiscală  se 
semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.”

Art.  85  alin.  1  lit.  a)  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“Stabilirea  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor  şi  a  altor  sume 
datorate bugetului general consolidat
    (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului  
general consolidat se stabilesc astfel:
  a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);”

Art. 216 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“ Soluţii asupra contestaţiei
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respinsă.
    (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală 
sau parţială a actului atacat.”

 
Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 

art. 26 alin. 2, art. 82 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. a) şi art. 
216 din O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  Procedură  Fiscală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 
70,  art.  209,  art.  210,  art  211,  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
se:

D E C I D E
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1. Admiterea  contestaţiei  formulată  de  S.C.  ...  S.R.L.  din 
Târgovişte  împotriva  Deciziei  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. ... pentru suma 
totală contestată de ... lei reprezentând:

- ... lei - impozit suplimentar pe veniturile din salarii;
-  ...  lei  -  majorări  aferente impozit  suplimentar pe veniturile din 

salarii.

2. În conformitate cu prevederile  art.  218 alin.  (2)  din O.G.  nr. 
92/2003, republicată şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată în termen 
de  6  (şase)  luni  de  la  data  primirii,  la  instanţa  de  contencios 
administrativ competentă din cadrul Tribunalului Dâmboviţa.

...
Director  coordonator
                       

  

                       Avizat,
       ...

                consilier juridic
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