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DECIZIA NR. 33876/09.05.2016 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

S.C. Z S.R.L. Suceava, în faliment 
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava 
sub nr. f.p.sv./............... şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor 

Publice Iaşi sub nr. ISR_REG/.......................... 
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava-Colectare Contribuabili Mijlocii,  cu adresa nr. 
.................., înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Iaşi sub nr. ISR_REG/................, cu privire la contestaţia formulată de S.C. Z 
S.R.L. cu sediul în municipiul Suceava, strada ................, judeţul Suceava, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava 
sub nr. ................., cod unic de înregistrare RO ..........., prin lichidator judiciar 
LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L., cu sediul în Suceava, str. 
................. 
 Petenta contestă suma de S lei stabilită de organul fiscal, respectiv 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, prin următoarele 
decizii: 
 1. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada de raportare 5/2010, nr. ...................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
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                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 S. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada de raportare 6/2010, nr. 163760 din 11.12.2015,  pentru 
suma de S lei reprezentând: 
-    S lei – impozit pe profit; 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- 505 lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 3. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada de raportare 7/2010, nr. ...............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                   profesionale datorată de angajator; 
S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-     Slei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-  Slei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
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-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- 445 lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 4. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 8/2010, nr. ............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-  S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
     S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 5. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 9/2010, nr. .................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei– impozit pe profit; 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
-   8 lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
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                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 6. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 10/2010, nr. ................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    Slei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 7. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 11/2010, nr. ..............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-  S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-  S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
- S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-  S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-  S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
    S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 8. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
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pentru Perioada  de raportare ...............,  pentru suma de  S lei 
reprezentând: 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-    S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-    S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
-   S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 Având în vedere prevederile art.352 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora “(1) Dispoziţiile 
prezentului cod se aplică numai procedurilor de administrare începute după 
intrarea acestuia în vigoare” şi „(2) Procedurile de administrare începute 
înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod rămân supuse legii vechi”, 
contestaţia este soluţionată în baza normelor legale în vigoare la data când 
s-a născut dreptul contestatarei la acţiune. 

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 
207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ţinând cont de faptul că actele administrativ fiscale atacate au fost 
comunicate contestatorului în data de 16.12.2015, după cum rezultă din 
Documentul de transport DHL 3600534453 şi din adresa nr. 206/23.12.2015 
emisă de DHL Internaţional România, anexate în copie la dosarul cauzei, iar 
contestaţia a fost depusă în data de 15.01.2016, fiind înregistrată la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava sub f.p.sv./6311. 

Contestaţia este semnată de către Lichidator judiciar, Lex Grup 
Reorganizare I.P.U.R.L. prin practician în insolvenţă coordonator jrs. Bejinaru 
Ionuţ Richard şi poartă amprenta ştampilei LEX GRUP REORGANIZARE  
I.P.U.R.L. Suceava, în original .  

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, 
art. 206, art. 207 alin. (1) lit. a) şi art. 209 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
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 I. Prin contestaţia nr. 61/15.01.2016 înregistrată la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava sub nr. f.p.sv/.............. din 
15.01.2016, X, prin lichidator judiciar Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L. 
Suceava, contestă Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 5/2010, nr. ..............., pentru suma de S lei, 
Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  
de raportare 6/2010, nr. ................., pentru suma de S lei, Decizia de 
impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de 
raportare ................, pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 8/2010, nr. 
............, pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 9/2010, nr. ..............., pentru 
suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 10/2010, nr. 163760 din 11.12.2015, pentru 
suma de 2.697 lei,  Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 11/2010, nr. 163760 din 11.12.2015, pentru 
suma de 2.532 lei, Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 12/2010, nr. ................., pentru suma de S lei. 
 Precizează că prin actele atacate se stabilesc din oficiu în sarcina falitei 
X obligaţii de plată suplimentare în sumă de S lei, sumă nedatorată din 
următoarele considerente: 
a) Conform sentinţei nr. ..................., a Tribunalului Suceava, Secţia 
Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, X a intrat în faliment. De la 
această dată, societatea nu a mai desfăşurat nicio activitate comercială şi nu 
deţinut personal angajat, motiv pentru care nu poate exista nicio obligaţie de 
plată nici faţă de bugetul de stat nici fată de bugetele asigurărilor sociale. 
b) Precizează că de la începutul exerciţiului financiar 2010 şi până la intrarea 
în faliment, societatea nu a desfăşurat activitate decât două luni şi jumătate, 
perioada pentru care au fost emise următoarele deciziii de impunere, după 
inscrierea  în tabelul creditorilor cu o creanţă în sumă de S lei: 
- prin Raportul de creanţă suplimentar nr. ................. şi Decizia de impunere 
nr. ................ privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală pentru persoane juridice, se confirmă TVA suplimentar de 
plată în sumă de S lei.  
- prin declaraţia suplimentară de creanţă nr. ............ şi Decizia de impunere 
nr. ............... privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
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inspecţia fiscală pentru persoane juridice, s-a solicitat înscrierea la masa 
credală cu TVA suplimentar în valoare de S lei;  
- prin declaraţia suplimentară de creanţă nr. .................... şi Decizia de 
impunere nr. ................ privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice, s-a solicitat înscrierea 
la masa credală cu TVA suplimentar în valoare de S lei; 
- prin cererea nr. ..........., s-a solicitat înscrierea sumei de S lei reprezentând 
TVA şi amenzi, cerere care nu este însoţită de niciun document justificativ. 
 

În concluzie, X, prin lichidator judiciar Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L. 
Suceava, solicită anularea actelor administrative fiscale atacate şi 
exonerarea falitei de la plata respectivelor sume. 

 
II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Suceava respectând prevederile art. 83 alin.(4)  din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a emis pentru X, următoarele decizii: 
 1. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 5/2010, nr. ...........,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-    S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 2. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 6/2010, nr. ...............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – impozit pe profit; 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
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-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 3. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 7/2010, nr. ..........,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 4. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 8/2010, nr. .................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-    S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
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-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 5. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 9/2010, nr. ..............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
- S lei– impozit pe profit; 
-S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 6. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 10/2010, nr. ...........,  pentru suma S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
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-   S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 
             creanţelor salariale; 

-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 7. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 11/2010, nr. ................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 8. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 12/2010, nr. ..................,  pentru suma de  S 
lei reprezentând: 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-     S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-     S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
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                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 

Precizează că,  X a intrat în administrarea structurii de Colectare 
Contribuabili Mijlocii începând cu data de 01.01.2013. 

Mai precizează că la interogarea informaţiilor existente în programul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, de gestiune a 
declaraţiilor de impozite şi taxe, respectiv aplicaţia DECIMP, s-a emis pentru 
X lista obligaţiilor fiscale nedeclarate în perioada mai – decembrie 2010, 
pentru care se impunea demararea procedurii reglementate de Ordinul 
preşedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3392/2011, cu 
modificarile şi completările ulterioare. 

Menţionează că, din analiza efectuată, s-a constatat că contestatara a 
fost notificată cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor declarative, dar nu a dat 
curs solicitărilor organului fiscal de administrare. 

Având în vedere că nu şi-a îndeplinit obligaţiile, deşi a fost notificată, 
organul fiscal a procedat la impunerea din oficiu. 

Astfel s-au emis deciziile aferente perioadei de neîndeplinire a obligaţiilor 
declarative, s-au comunicat şi s-au înregistrat sumele în evidenţa fiscală. 

 
III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 

prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin 
următoarele: 

 
Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a procedat în 

mod legal la emiterea următoarelor decizii pe numele X : Decizia de 
impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de 
raportare ............., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de raportare 6/2010, 
nr. ............, pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru perioada de raportare 7/2010, 
nr. ............., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de raportare 8/2010, 
nr. ................., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de raportare 9/2010, 
nr. .................., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de raportare 
10/2010, nr. ......................, pentru suma de S lei,  Decizia de impunere 
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din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada de raportare 
11/2010, nr. .........., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 
12/2010, nr. ............, pentru suma de S lei, în condiţile în care, deşi a fost 
notificată, nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative. 

 
 În fapt, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a emis 
în conformitate cu dispoziţiile art. 83 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în  sarcina X următoarele decizii: 
 1. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 5/2010, nr. ............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 2. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 6/2010, nr. ..............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – impozit pe profit; 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
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-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 3. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 7/2010, nr. ..............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 4. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 8/2010, nr. ...........,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
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-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 5. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 9/2010, nr. ................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
- S lei– impozit pe profit; 
- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 6. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ...........,  pentru suma de S lei reprezentând: 
- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
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- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 7. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 11/2010, nr. .................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-  S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 8. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 12/2010, nr. ................,  pentru suma de  S lei 
reprezentând: 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-       S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-      S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-       S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-     S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-     S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
-   S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 

În Referatul nr. ............, organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene 
a Finanţelor Publice Suceava, Colectare Contribuabili Mijlocii, precizează că, 
X a intrat în administrarea structurii de Colectare Contribuabili Mijlocii 
începând cu data de 01.01.2013. 
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Mai precizează că la interogarea informaţiilor existente în programul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, de gestiune a 
declaraţiilor de impozite şi taxe, respectiv aplicaţia DECIMP, s-a emis pentru 
X, lista obligaţiilor fiscale nedeclarate în perioada mai –decembrie 2010, 
pentru care se impunea demararea procedurii reglementate de Ordinul 
preşedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3392/2011, cu 
modificarile şi completările ulterioare. 

Menţionează că, din analiza efectuată, s-a constatat că X a fost notificată 
cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor declarative, dar nu a dat curs 
solicitărilor organului fiscal de administrare. 

Având în vedere că nu şi-a îndeplinit obligaţiile, deşi a fost notificată, 
organul fiscal a procedat la impunerea din oficiu. 

Astfel s-au emis deciziile aferente perioadei de neîndeplinire a obligaţiilor 
declarative, s-au comunicat şi s-au înregistrat sumele în evidenţa fiscală. 
 Prin contestaţia formulată, X susţine că actele atacate stabilesc din oficiu 
în sarcina falitei X obligaţii de plată suplimentare în sumă de S lei, sumă 
nedatorată din următoarele considerente: 
a) Conform sentinţei nr. .................... X a intrat în faliment. De la această 
dată, societatea nu a mai desfăşurat nicio activitate comercială şi nu deţinut 
personal angajat, motiv pentru care nu poate exista nicio obligaţie de plată 
nici faţă de bugetul de stat nici fată de bugetele asigurărilor sociale. 
b) Precizează că de la începutul exerciţiului financiar 2010 şi până la intrarea 
în faliment, societatea nu a desfăşurat activitate decât două luni şi jumătate, 
perioada pentru care au fost emise deciziii de impunere, după inscrierea  în 
tabelul creditorilor cu o creanţă în sumă de 163.910 lei. 

 
 În drept, potrivit art. 83 alin. (4) şi alin. (4^1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
 „Art. 83 Depunerea declaraţiilor fiscale 
 (4)Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să 
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 
sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor 
fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la 
înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a 
declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării 
bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se 
face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, 
taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a 
obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se 
găsesc în această situaţie. 
 (4^1) Contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile 
fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite 
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din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării 
deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data 
depunerii declaraţiei fiscale.” 
 Totodată, potrivit art. 7 din acelaşi act normativ,  
 „Art. 7 Rolul activ  
 (1) Organul fiscal înştiinţează contribuabilul asupra drepturilor şi 
obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea procedurii potrivit legii fiscale.  
 (2) Organul fiscal este îndreptăţit să examineze, din oficiu, starea de 
fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare 
pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. În analiza 
efectuată organul fiscal va identifica şi va avea în vedere toate circumstanţele 
edificatoare ale fiecărui caz. 
  (3) Organul fiscal are obligaţia să examineze în mod obiectiv starea de 
fapt, precum şi să îndrume contribuabilii pentru depunerea declaraţiilor şi a 
altor documente, pentru corectarea declaraţiilor sau a documentelor, ori de 
câte ori este cazul.” 

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, 
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Nationale de Administrare 
Fiscală nr. 3.392/2011,  stabileşte următoarele: 
 „Capitolul I – Dispoziţii generale [...]  
 2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se 
aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligaţiei 
de plata se efectuează pentru fiecare impozit, taxa sau contribuţie cuprins(a) 
în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fiecare perioadă fiscală 
pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după 
regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu.  
 3. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se face în 
cadrul perioadei de prescripţie şi nu priveşte perioadele pentru care obligaţiile 
fiscale au făcut obiectul unei inspecţii fiscale. Cuantumul impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor se stabileşte sub rezervă verificării ulterioare. [...]”   
 „Capitolul II - Stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată 
 În aplicarea prezenţei proceduri, compartimentul de specialitate 
efectuează următoarele operaţiuni:  
 1. Înştiinţarea contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile 
declarative  
 1.2. Emiterea şi comunicarea înştiinţărilor privind nedepunerea în 
termen a declaraţiilor fiscale  
 1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligaţia să înştiinţeze 
contribuabilii în legătură cu depăşirea termenului legal de depunere a 
declaraţiei fiscale, prin comunicarea unei înştiinţări. Înştiinţările privind 
nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale se emit conform procedurilor de 



      
 

Exemplarul 2/4 
Operator de date cu caracter personal 759                       

Simona Buciuleac/Consilier superior/ Serviciul Soluţionare Contestaţii II     
decizie soluţionare contestaţie S.C. DIG CONSTRUCT S.R.L.  

                                                                                                                                                                          Data: 10.11.2016, ora:15 
 
www.anaf.ro                                                                                                                                               www.anaf.ro 

18/27 

 

administrare fiscală în vigoare şi se comunică contribuabililor în termen de 15 
zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor fiscale.  
 1.2.2. Procedura de comunicare a înştiinţărilor este cea prevăzută 
pentru comunicarea actelor administrative fiscale. 
 1.3. Înregistrarea datei comunicării către contribuabili a înştiinţărilor 
privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale  
 Pe baza confirmărilor de primire remise de către poştă, a dovezilor de 
primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de 
comunicare prin publicitate, după caz, compartimentul de specialitate 
înregistrează data comunicării către contribuabili a înştiinţărilor privind 
nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale. [...] 
 2.6.6. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării 
deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală 
privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere 
din oficiu se desfiinţează la data depunerii declaraţiei fiscale, fiind aplicabile 
prevederile art. 47 din Codul de procedura fiscală. […]”. 
 Astfel, se reţine că procedura de impunere din oficiu impune organelor 
fiscale obligaţia înştiinţării prealabile a contribuabililor în legătură cu 
nedepunerea declaraţiilor fiscale, astfel încât aceştia să ia măsuri pentru 
remedierea situaţiei, inclusiv prin clarificarea neconcordanţelor în evidenţele 
fiscale şi în vectorul fiscal al contribuabililor. 
 Totodată, având în vedere prevederile legale sus menţionate se reţine 
că în cazul contribuabililor care aveau obligaţia declarării impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor cuprinse în vectorul fiscal şi nu şi-au îndeplinit această 
obligaţie, conform legii, organul fiscal are obligaţia de a stabili din oficiu a 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă cuprinse în vectorul fiscal, în cadrul perioadei de prescripţie. 
 Se reţine că în Referatul nr. ...................., organul fiscal din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Colectare 
Contribuabili Mijlocii, precizează că prin interogarea informaţiilor existente în 
aplicaţia DECIMP, s-a emis pentru X, lista obligaţiilor fiscale nedeclarate în 
perioada mai – decembrie 2010.  
 De asemenea, precizează că contestatara a fost notificată cu privire la 
neîndeplinirea obligaţiilor declarative, dar nu a dat curs solicitărilor organului 
fiscal.  
 În acest sens anexează la dosarul contestaţiei : 
 1.Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. 33284/05.07.2010, pentru perioada 05/2010, transmisă 
prin poştă în data de 09.07.2010, returnată în data de 12.07.2010, cu 
menţiunea poştei „Mutat”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. 33284/05.07.2010, pentru perioada 05/2010, 
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se consideră comunicată în data de 31.08.2010, dată la care a expirat 
termenul de 15 zile de la data de 16.08.2010, când s-a făcut comunicarea 
prin publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. .........................., 
precum şi Anunţul Colectiv nr. ............... prin care se comunică că a fost 
emisă Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr........................, pentru X. 
 2.Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ..............., pentru perioada 06/2010, transmisă prin 
poştă în data de 17.08.2010, returnată în data de 20.08.2010, cu menţiunea 
poştei „Mutat”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. .................., pentru perioada 06/2010, se 
consideră comunicată în data de 18.10.2010, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 04.10.2010, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 44711/18.10.2010, 
precum şi Anunţul Colectiv nr. 44711/04.10.2010 prin care se comunică că a 
fost emisă Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. 37272 din 05.08.2010, pentru X 
 3. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ..................., pentru perioada 07/2010, transmisă prin 
poştă în data de 16.09.2010, returnată în data de 20.09.2010, cu menţiunea 
poştei „Mutat”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. ...................., pentru perioada 07/2010, se 
consideră comunicată în data de 30.11.2010, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 15.11.2010, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ..................., precum 
şi Anunţul Colectiv nr. ............ prin care se comunică că a fost emisă 
Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi 
contribuţii nr. .................., pentru X 
 4. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ................................................., pentru perioada 
08/2010, transmisă prin poştă în data de 12.11.2010, returnată în data de 
17.11.2010, cu menţiunea poştei „Mutat”. 
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 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. ................., pentru perioada 08/2010, se 
consideră comunicată în data de 30.11.2010, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 15.11.2010, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 56009/30.11.2010, 
precum şi Anunţul Colectiv nr. ............. prin care se comunică că a fost emisă 
Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi 
contribuţii nr. ........................, pentru X. 
 5. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ............, pentru perioada 09/2010, transmisă prin poştă 
în data de 15.12.2010, returnată în data de 20.12.2010, cu menţiunea poştei 
„Mutat”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. ....................., pentru perioada 09/2010, se 
consideră comunicată în data de 04.02.2011, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 20.01.2011, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ................., precum 
şi Anunţul Colectiv nr. ................ prin care se comunică că a fost emisă 
Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi 
contribuţii nr. ............., pentru X. 
 6. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ............., pentru perioada 10/2010, transmisă prin poştă 
în data de 30.12.2010, returnată în data de 03.01.2011, cu menţiunea poştei 
„Mutat. Se aprobă înapoierea”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. ......................., pentru perioada 10/2010, se 
consideră comunicată în data de 04.02.2011, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 20.01.2011, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ................., precum 
şi Anunţul Colectiv nr. ............... prin care se comunică că a fost emisă 
Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi 
contribuţii nr. ......................, pentru X. 
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 7. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. 250/04.01.2011, pentru perioada 11/2010, transmisă 
prin poştă în data de 14.01.2011, returnată în data de 19.01.2011, cu 
menţiunea poştei „Mutat”. 
 Conform art. 44 alin. (3) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Notificarea privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de 
impozite, taxe şi contribuţii nr. 250/04.01.2011, pentru perioada 11/2010, se 
consideră comunicată în data de 30.03.2011, dată la care a expirat termenul 
de 15 zile de la data de 15.03.2011, când s-a făcut comunicarea prin 
publicitate. 
 Organul fiscal depune la dosar, în copie, Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ............. precum şi 
Anunţul Colectiv nr. ............ prin care se comunică că a fost emisă Notificare 
privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii 
nr. 250/04.01.2011, pentru X. 
 7. Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, 
taxe şi contribuţii nr. ..........., pentru perioada 12/2010, transmisă prin poştă şi 
confirmată de primire în data de 18.02.2011. 
 În speţă, din documentele existente la dosarul cauzei reiese faptul că 
organul fiscal a înştiinţat societatea, cu privire la nedepunerea declaraţiilor 
fiscale pentru perioada mai-decembrie 2010, astfel că acesta, legal a 
procedat la stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale.  
 Referitor la afirmaţia petentei potrivit căreia de la începutul exerciţiului 
financiar 2010 şi până la intrarea în faliment, respectiv 31.08.2010, 
societatea nu a desfăşurat activitate decât două luni şi jumătate, perioada 
pentru care au fost emise deciziii de impunere, după înscrierea în tabelul 
creditorilor cu o creanţă în valoare de 163.910 lei, organul fiscal precizează 
în Referatul nr. 150549/21.01.2016,  următoarele: 
„[…] 

 Decizia de impunere nr. ................. stabileşte TVA suplimentar de plată 
pentru perioada 01.09.2009-31.12.2009; 

 Decizia de impunere nr. ............. stabileşte impozit pe profit suplimentar 
pentru perioada 01.09.2009-31.12.2009 şi TVA de plată suplimentara pentru 
aceeaşi perioadă, reverificare;  

 Decizia de impunere nr. 1397/31.10.2012 stabileşte TVA de plată 
suplimentar pentru perioada 01.09.2009-30.11.2009. 
 Se constată astfel că sumele pentru care s-a efectuat impunere din oficiu 
se referă la perioada 05.2010-12.2010, perioadă în afara celei verificate şi 
consemnate în deciziile de impunere susmenţionate.” 
 Se reţine că art. 81 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
valabil în perioada mai-decembrie 2010, precizează: 
  „Art. 81 Obligaţia de a depune declaraţii fiscale  
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 (1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit 
Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.  
 (2) În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei şi 
Finanţelor va stabili termenul de depunere a declaraţiei fiscale.  
 (3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazurile în 
care:  
 a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale;  
 b)obligaţia fiscală respectivă este scutită la plata, conform 
reglementărilor legale;  
 c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia fiscală; 
 d) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume de 
plata, dar există obligaţia declarativă, conform legii.  
 (4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare 
a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, 
organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte 
termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de 
necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va 
decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.” 
  Având în vedere prevederile legale de mai sus rezultă că în caz de 
inactivitate temporară organul fiscal competent poate aproba, la cererea 
contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale. 
Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor 
aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 
  De asemenea, se reţine că petenta nu a făcut dovada că a solicitat şi i-
a fost aprobat de către organul fiscal, regimul de declarare derogatoriu pentru 
perioada în care nu a desfăşurat activitate, conform Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 privind Procedura 
de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, documentele 
existente la dosarul cauzei precum şi prevederile legale în vigoare în 
perioada verificată, rezultă că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava, a respectat dispoziţiile legale privind stabilirea din oficiu a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau reţinere la sursă şi a emis în mod legal, pe numele X Decizia de 
impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de 
raportare 5/2010, nr. ........., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din 
oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 6/2010, nr. 
....................., pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
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reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 7/2010, nr. ............. din 
11.12.2015, pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare .............. din 11.12.2015, 
pentru suma de S lei, Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele 
şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ............. din 11.12.2015, pentru suma de S lei, 
Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  
de raportare .............. din 11.12.2015, pentru suma S lei,  Decizia de 
impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de 
raportare 11/2010, nr. ............., pentru suma de S lei, Decizia de impunere 
din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă pentru Perioada  de raportare 12/2010, 
nr. .................. 11.12.2015, pentru suma de S lei, fapt pentru care contestaţia 
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, în conformitate cu prevederile art. 
216 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora:  

“(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respinsă.”, coroborate cu prevederile pct. 11.1 lit. a) din 
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.906/2014, care precizează 
că: 

„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; […].” 

 
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 210 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi 
 

DECIDE: 
 

Art. 1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de X, 
prin lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L., Suceava 
împotriva : 
 1. Deciziei de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ............,  pentru suma de S lei reprezentând: 
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-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                   profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 2. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ......,  pentru suma de S lei reprezentând: 
- S lei – impozit pe profit; 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-    S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-     Slei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 3. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ..................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
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                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 4. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ..................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-  S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 5. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 9/2010, nr. ......................,  pentru suma de S 
lei reprezentând: 
- S lei– impozit pe profit; 
- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    Slei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
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                  asiguraţi; 
- S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
    S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 6. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 10/2010, nr. ..............,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-      S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 7. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare 11/2010, nr. .................,  pentru suma de S lei 
reprezentând: 
-   S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-    S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
    S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

             creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
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-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 
- S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. 
 8. Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 
pentru Perioada  de raportare ..........,  pentru suma de  S lei reprezentând: 
-   S lei – contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la  
                   asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                  profesionale datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-   S lei – contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la  
                  asiguraţi; 
    S lei – contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata 

              creanţelor salariale; 
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator;  
-   S lei – contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-   S lei – contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 
                   sau fizice 

-  S lei – impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, emise de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. 
 Art.2 Serviciul Soluţionare Contestaţii va comunica prezenta decizie 
contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ – 
Activitatea de Inspecţie Fiscală, spre a fi dusă la îndeplinire. 

   În conformitate cu prevederile art. 210 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei 
este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios 
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Suceava 
sau Tribunalul Iaşi. 

 
 

 


