MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
CONSTAN A
SERVICIUL SOLU IONARE CONTESTA II
B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83

DECIZIA nr. 30 / 02.03.2005
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.A.
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr………………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a
fost
sesizat
de
c tre
Serviciul
Administrare
Contribuabili Mari din cadrul S.A.F. - Activitatea de Metodologie
i
Administrare
a
Veniturilor
Statului
prin
adresa
nr…………/…….02.2005, înregistrat
la Direc ia General a Finan elor
Publice Constan a sub nr…………/…….02.2005, cu privire la contesta ia
depus de S.C. CONSTANTA S.A., cu sediul în localitatea Basarabi,
str……………… nr……, CUI ………………….
Obiectul contesta iei îl
reprezint
obliga iile fiscale
accesorii constând în dobânzi i penalit i de întârziere aferente
contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorat
de
angajator i de c tre angaja i, stabilite de organul fiscal prin
titlurile de crean
emise sub nr…………/…….01.2005.
Suma contestat
este în cuantum de ……………… lei, din care
……………… lei dobânzi
i ………………… lei penalit i de întârziere,
rezultat
din adi ionarea debitelor înscrise în urm toarele
decizii de impunere:
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, dobânzi în sum de
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, dobânzi în sum de
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, dobânzi în sum de
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, dobânzi în sum de
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, dobânzi în sum de
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/……………, penalit i de
întârziere în sum de …………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/………………, dobânzi în sum de
……………… lei;
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-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/………………, dobânzi în sum
………………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/………………, dobânzi în sum
……………… lei;
-Decizia de impunere nr……/……/……/2003/………………, penalit i
întârziere în sum de ……………… lei.

de
de
de

Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut la art.176
din Codul de procedur fiscal , republicat.
Astfel, deciziile contestate au fost transmise petentei în data
de 06.01.2005, iar contesta ia
a fost expediat prin po t în
07.02.2005, conform datei de pe
tampila aplicat
pe plicul de
coresponden
anexat la dosar.
Constatându-se c în spe
sunt întrunite condi iile privind
procedura de solu ionare a contesta iei, prev zute la art.174176,178(1) pct.b din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul
D.G.F.P. Constan a are competen a s
analizeze pe fond dosarul
cauzei i s pronun e solu ia legal .
I. Prin adresa înregistrat
la S.A.F – Activitatea de
Metodologie
i
Administrare
a
Veniturilor
Statului
sub
nr……………/…….02.2005,
iar
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr……………/…….02.2005, S.C. CONSTANTA S.A. formuleaz contesta ie, în
temeiul art.174 din O.G. nr.92/2003 republicat , împotriva
Titlurilor
de
crean
fiscal
nr.91/04.01.2005
respectiv,
Deciziile nr……/……/……/2003/……………-…………… referitoare la obliga iile
de plat accesorii calculate pentru obliga iile fiscale restante
sau neachitate în termenul legal , reprezentând contribu ia pentru
asigur ri de s n tate datorat
de angajator
i de angaja i,
invocând urm toarele considerente:
1) Deciziile de impunere referitoare la obliga iile de plat
accesorii, au fost emise cu înc lcarea dispozi iilor privind
condi iile de form
stabilite la art.84, coroborat cu art.42
alin.2 din
O.G.
nr.92/2003
republicat ,
pentru
faptul
c
obliga iile de plat fiscale pentru care s-au calculat dobânzi i
penalit i de întârziere nu sunt certe. Astfel, petenta afirm c
sumele care reprezint baza de calcul a accesoriilor nu au fost
individualizate, fiind precizat numai generic natura acestora, nu
este men ionat
perioada la care se raporteaz
obliga iile
restante pentru care s-au calculat accesoriile i nici documentul
prin care s-au individualizat, înc lcându-se astfel dispozi iile
obligatorii referitoare la forma
i con inutul actului fiscal
prev zute în O.G. nr.92/2003.
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2) Creditorul bugetar nu a inut cont de pl ile totale i
par iale efectuate în contul obliga iilor bugetare, calculând
accesorii în cuantum mult mai mare decât cel real.
În acest sens, contestatara afirm
c , obliga ia bugetar
reprezentând contribu ia de asigur ri de s n tate re inut de la
asigura i, eviden iat
în
Deciziile nr……………
i ……………… a fost
achitat
integral cu O.P. nr………/…….09.2004
i respectiv O.P.
nr………/21.10.2004; contribu ia eviden iat
în Deciziile ……………,
………………, ……………… i ……………… a fost achitat cu O.P. nr……/16.11.2004
iar contribu ia eviden iat în Decizia nr…………… a fost achitat cu
O.P. nr………/20.12.2004 .
3) În ceea ce prive te Decizia nr……/……/……/2003/………………
referitoare la calculul accesoriilor la contribu ia pentru
asigur ri de s n tate datorat de angajator, petenta sus ine c
documentul prin care s-a individualizat plata, respectiv “Avizul
de
urm rire
nr………/…….08.2004
înregistrat
la
societate
sub
nr………/…….07.2004” nu este un act de impunere ci este de fapt
Procesul verbal încheiat de D.G.F.P. Constan a în vederea
aplic rii Legii nr. 190/2004, act ce a fost contestat ca fiind
nelegal.
Pentru argumentele expuse, petenta afirm c obliga iile de
plat accesorii au fost stabilite în mod eronat de organul fiscal,
motiv pentru care solicit anularea titlurilor de crean .
II. Prin deciziile nr……/……/2003/……………-……………, înregistrate
sub nr………/…….01.2005, reprezentan ii Serviciului Administrare
Contribuabili Mari din cadrul S.A.F. - A.M.A.V.S. Constan a au
calculat pentru perioada 30.11 - 31.12.2004 obliga ii de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale restante i neachitate la
termenul scadent, reprezentând contribu ia pentru asigur ri de
s n tate datorat de angajator i de asigura i.
Obliga iile de plat pentru care s-au calculat accesoriile,
sunt
cele
restante
la
data
de
31.12.2003,
declarate
de
contribuabil prin Declara ia inventar înregistrat
la organul
fiscal sub nr…………/…….02.2004, obliga iile curente din anul 2004
aferente lunilor iulie, august, septembrie, octombrie i noiembrie
declarate prin declara iile lunare înregistrate la organul fiscal
precum i debitele stabilite în urma controlului fiscal efectuat
la societate, eviden iate în Avizul de urm rire nr………/…….08.2004,
înregistrat la contribuabil sub nr………/…….07.2004.
Calculul accesoriilor a fost efectuat în temeiul art.85
lit.c)
i al art.114 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat .
Cuantumul total al accesoriilor calculate prin deciziile
contestate se ridic la suma de ……………… lei, din care ……………… lei
reprezint dobânzi, iar ……………… lei penalit i de întârziere.
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III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei,
motivele invocate de petent în sus inerea contesta iei precum i
actele normative în vigoare în perioada verificat , s-au re inut
urm toarele:
Cauza supus
solu ion rii este dac
deciziile contestate
îndeplinesc condi iile de act administrativ fiscal
i dac
obliga iile fiscale accesorii au fost calculate în mod legal de
c tre organul fiscal.
În
fapt,
prin
Deciziile
nr……/……/……/2003/……………-……………
înregistrate sub nr………/…….01.2005, organul fiscal a calculat
pentru perioada 30.11 - 31.12.2004 obliga ii de plat accesorii
aferente contribu iei pentru asigur ri
de s n tate datorat de
angajator
i de asigura i, restant
la data de 31.12.2003 sau
neachitat în termenul legal, eviden iat în Declara ia – inventar
nr…………/…….02.2004 precum
i în declara iile aferente lunilor
iulie-noiembrie depuse de contribuabil la organul fiscal.
Petenta contest
debitele stabilite sus inând c
deciziile
respective nu sunt titluri de crean
întrucât nu întrunesc
condi iile de form
i con inut prev zute în O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , organul fiscal nu
a inut cont de pl ile totale i par iale efectuate în contul
obliga iilor bugetare iar Avizul de urm rire nr………/…….08.2004
înregistrat la societate sub nr…………/…….07.2004 este de fapt
Procesul verbal încheiat de D.G.F.P. Constan a în vederea
aplic rii Legii nr.190/2004, care nu reprezint act de impunere i
care a fost contestat ca fiind nelegal.
În drept, referitor la con inutul
i motivarea actului
administrativ fiscal, la art.42 alin.(2) din Codul de procedur
fiscal republicat, se precizeaz :
“ Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis i data de la care î i produce
efectele ;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
imputernicite de contribuabil, dup caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele i semn tura persoanelor împuternicite ale organului
fiscal, potrivit legii;
h) tampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contesta iei i organul fiscal la care se depune contesta ia;
j) men iuni privind audierea contribuabilului.”
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În privin a formei
i con inutului deciziei de impunere,
art.84 din acela i Cod de procedur stipuleaz :
“ Decizia de impunere trebuie s
îndeplineasc
condi iile
prev zute la art.42. Decizia de impunere trebuie s cuprind pe
lâng
elementele prev zute la art.42 alin.(2)
i categoria de
impozit, tax ,contribu ie sau alt sum datorat bugetului general
consolidat, baza de impunere, precum i cuantumul acestora, pentru
fiecare perioad impozabil ”.
Conform prevederilor art.45 din acela i act normativ :
“lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal,
referitoare
la
numele,
prenumele
i
calitatea
persoanei
împuternicite a organului fiscal, numele
i prenumele ori
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau
a semn turii persoanei împuternicite a organului fiscal […],
atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere
sau din oficiu.”
În spe , analizând deciziile atacate se re ine c nu este
sus inut
afirma ia
petentei
cu
privire
la
nerespectarea
dispozi iilor legale referitoare la condi iile de form prev zute
la art.84 coroborat cu art.42 alin.2 din Codul de procedur
fiscal pentru motivul c nu este individualizat baza de calcul a
accesoriilor, nu este precizat
perioada la care se raporteaz
obliga iile bugetare la care s-au calculat accesorii
i nici
documentul prin care s-au individualizat.
Astfel, conform acestor decizii rezult
c
obliga iile
fiscale pentru care s-au calculat dobânzi
i penalit i de
întârziere sunt contribu iile de asigur ri de s n tate datorate de
angajator i angaja i precum i pentru persoane aflate în concediu
medical sau pentru îngrijire copil calculate
i declarate de
contestatar prin Declara ia - inventar nr…………… din …….02.2004 i
prin Declara iile privind obliga iile datorate bugetului general
consolidat
depuse
la
organul
fiscal
sub
nr………/…….08.2004,
…………/…….09.2004,
……………/…….10.2004,
……………/…….11.2004,
…………/…….12.2004 precum
i obliga iile stabilite de organele de
inspec ie prin Procesul verbal înregistrat la societate sub
nr…………/…….07.2004, înregistrate la organul fiscal în baza Avizului
de urm rire nr………/…….08.2004 .
Mai mult, se constat
c
din con inutul deciziilor de
impunere nu lipse te nici unul din elementele prev zute la art.45,
de natur s atrag nulitatea acestor acte administrative fiscale.
Pentru motivele expuse urmeaz
a se respinge contesta ia
petentei cu privire la acest cap t de cerere.
Un alt argument adus în sprijinul contesta iei de c tre
petent îl constituie faptul c , organul fiscal nu a inut cont de

5

pl ile totale
i par iale efectuate în contul obliga iilor
fiscale pentru care s-au calculat accesorii.
Petenta nu sus ine îns cu documente doveditoare, respectiv
cu xerocopiile ordinelor de plat enumerate, aceast afirma ie.
Contrar celor sus inute de petent , din analiza datelor
înscrise în fi a analitic
a pl titorului S.C. CONSTANTA SA
editat de organul fiscal în data de 31.12.2004, se constat c
pl ile efectuate de c tre contestatar
cu ordinele de plat
enumerate au fost luate în calcul la stingerea obliga iilor
bugetare declarate, respectându-se ordinea de stingere în func ie
de vechimea debitelor, prev zut la art.110 din Codul de procedur
fiscal republicat.
Astfel:
- cu O.P. nr………/27.09.2004, ………/21.10.2004, ………/16.11.2004 i
………/20.12.2004 au fost stinse penalit ile aferente obliga iilor
fiscale re inute prin stopaj la surs , stabilite de organele de
control prin Procesul verbal din …….07.2004, scadente în data de
05.08.2004, potrivit prevederilor art.108 din Codul de procedur
fiscal republicat;
- cu O.P. nr………/20.12.2004 s-a stins par ial contribu ia
pentru asigur ri de s n tate datorat
de asigura i pentru luna
iulie 2004, declarat prin declara ia nr………/25.08.2004, scadent
în
data
de
25.08.2004
i
neachitat
la
data
efectu rii
viramentului.
În ceea ce prive te sus inerea petentei potrivit c reia ar fi
achitat contribu ia de asigur ri de s n tate pentru persoane
aflate în concediu medical sau pentru îngrijire copil aferente
lunii octombrie 2004, scadent
în data de 25.11.2004, cu O.P.
nr.140/…….11.2004 ,se re ine a fi neîntemeiat
întrucât cu
respectivul ordin de plat
a fost dispus
plata în contul
contribu iei pentru
asigur ri
de
s n tate
re inut
de
la
asigura i, obliga ie care se colecteaz în cont bugetar distinct
de cel aferent contribu iei pentru persoane aflate în concediu
medical.
Pentru motivele expuse, se va respinge contesta ia petentei
cu privire la acest cap t de cerere.
În ceea ce prive te sus inerea petentei potrivit c reia
documentul prin care s-a individualizat contribu ia pentru
asigur ri de s n tate datorat
de angajator, pentru care s-au
calculat dobânzi prin Decizia nr……………, respectiv Procesul verbal
încheiat de D.G.F.P. Constan a în vederea aplic rii Legii
nr.190/2004, înregistrat la societate sub nr………/28.07.2004, nu ar
reprezenta un act de impunere, debitele stabilite fiind nelegale,
se re ine c nici aceasta nu este întemeiat pentru urm toarele
argumente:
Contesta ia este nemotivat
întrucât petenta nu precizeaz
care sunt motivele de fapt i de drept în temeiul c rora consider
6

ca fiind nelegal controlul efectuat prin respectivul Proces
verbal.
Procesul verbal din data de …….07.2004 a fost întocmit de
c tre reprezentan ii S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan a
i
a
avut
ca
obiectiv
verificarea
modului
de
determinare, constituire
i virare a obliga iilor de asigur ri
sociale de stat, fond omaj, fond accidente i boli profesionale
i fondul unic de asigur ri de s n tate, ca urmare a solicit rii
petentei
de
eliberare
a
unui
certificat
fiscal
în
baza
prevederilor Legii nr.190/2004 privind stimularea privatiz rii i
dezvolt rii
societ ilor
comerciale,
adresate
prin
cererea
nr………/…….06.2004.
Prin acest act s-au actualizat accesoriile aferente debitelor
restante la data de 31.12.2000, stabilite prin Procesul verbal
nr……… din …….09.2001, pân la data de 24.05.2004, data intr rii în
vigoare a Legii nr.190/2004.
În ceea ce prive te contribu ia la asigur rile sociale de
s n tate s-a procedat la verificarea modului de determinare
i
virare a acestei obliga ii de c tre societate în perioada scurs
de la ultimul control fiscal efectuat prin Procesul verbal
nr………/…….04.2003, respectiv în perioada aprilie 2003 - mai 2004.
Urmare verific rii s-a constatat c
în aceast
perioad
societatea a calculat corect contribu ia datorat respectându-se
legisla ia în vigoare, nerezultând diferen e în plus sau în minus,
fiind actualizate doar accesoriile aferente debitelor stabilite
prin actul de control anterior.
Analizând Procesul verbal încheiat cu aceast
ocazie se
re ine c
organele de control fiscal nu au înc lcat regulile
privind inspec ia fiscal
prev zute la art.102 din Codul de
procedur fiscal republicat , verificarea bazelor de impunere, a
legalit ii
i
conformit ii
declara iilor
fiscale,
a
corectitudinii i exactit ii îndeplinirii obliga iilor de c tre
contribuabili, a respect rii prevederilor legisla iei fiscale i
contabile, stabilirea diferen elor obliga iilor de plat , precum
i a accesoriilor aferente acestora fiind obiective ce intr în
sfera inspec iei fiscale.
De asemenea, se re ine c
nu se confirm
nici sus inerea
petentei potrivit c reia Procesul verbal nu este un act de
impunere.
Astfel, acest document este un act administrativ fiscal în
în elesul prevederilor art.41 din Codul de procedur fiscal , prin
care se stabilesc, se modific sau se sting drepturi i obliga ii
fiscale, act ce îndepline te toate condi iile de form
i con inut
prev zute la art.42 i art.84 din acela i act normativ i care
produce
efecte
din
momentul
în
care
este
comunicat
contribuabilului.
Potrivit art.196 alin.(2) din Codul de procedur fiscal :
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“formularele necesare
i instruc iunile de utilizare a
acestora privind administrarea crean elor fiscale se aprob prin
ordin al ministrului finan elor publice”.
În
spiritul
acestor
dispozi ii
a
fost
emis
O.M.F.
nr.1.109/2004 privind aprobarea formularului “Decizia de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia
fiscal ”.
Drept urmare, pân
la data aprob rii acestui formular,
documentul care st
la baza stabilirii impozitelor, taxelor, a
contribu iilor
i a obliga iilor fiscale accesorii este actul
administrativ fiscal emis de organele de inspec ie fiscal , act ce
îndepline te toate condi iile de form
i con inut ale deciziei de
impunere, în spe , Procesul verbal încheiat în data de
…….07.2004.
Având în vedere argumentele expuse, se va respinge ca
nemotivat
i neîntemeiat legal contesta ia petentei cu privire
la acest cap t de cerere .
Pentru
considerentele
ar tate
în
con inutul
prezentei
decizii
i în temeiul prevederilor art.179
i 185(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat , se
D E C I D E:
Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate de
S.C.
CONSTANTA
S.A.
împotriva
Titlurilor
de
crean
nr……/…….01.2005 reprezentând Deciziile referitoare la obliga iile
de plat accesorii nr……/……/……/2003/……………-…………… emise de Serviciul
Administrare Contribuabili Mari, în sum de ……………… lei, compuse
din:
- dobânzi
………………… lei;
- penalit i de întârziere ………………… lei,
aferente contribu iei de asigur ri de s n tate datorat
i angajator.

de angajat

Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat
la Tribunalul Constan a, în
conformitate cu prevederile art.187(2) din O.G. nr.92/2003,
republicat , în termen de 30 de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI
C.S.
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