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DECIZIA Nr. 235 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului X a fost sesizat� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de S.C. X SRL, 
cu sediul în X, jude�ul X. 

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ii de plat�, c�tre bugetul consolidat 
al statului în sum� total� de X lei.: 

   -    X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

   -   X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit�; 

   -  X lei, impozit pe veniturile din salarii precum �i contribu�ii pentru 
asigur�ri sociale. 

           Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului X, constatând c� sunt 
indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. X SRL consider� c�, obliga�iile 
de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului stabilite prin Decizia de 
impunere nr. X, sunt nejustificate din urm�toarele motive:  

              A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei  
           Societatea contestatoare sus�ine c� nu datoreaz� aceste obliga�ii de 
plat� stabilite suplimentar, întrucât, cele X facturi fiscale, cuprinse în anexa 
nr. X a raportului de inspec�ie,  au fost anulate.  
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           B. Cu privire la obliga�iile de plat� în sum� total� de X lei, 
stabilite suplimentar, constând în impozit pe veniturile din salarii �i 
contribu�ii pentru asigur�ri sociale  
           Societatea contestatoare sus�ine c� nu datoreaz� obliga�iile de plat� 
în sum� total� de X lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii �i 
contribu�ii pentru asigur�ri sociale întrucât numita X  nu a fost angajata 
societ��ii. 
           Fa�� de cele prezentate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  
   
           II. Prin Decizia de impunere nr. X, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, au fost stabilite obliga�ii 
suplimentare de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului,  în sum� de 
X lei, astfel: 

   -    X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

   -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit�; 

   -   X lei, impozit pe veniturile din salarii precum �i contribu�ii pentru 
asigur�ri sociale. 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei 
           Dup� cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, care a stat 
la baza emiterii deciziei de impunere nr. X, organele de control au constatat 
faptul c� S.C. X SRL nu a înregistrat în eviden�a contabil� �i în jurnalul de 
vânz�ri un num�r de 6 facturi fiscale, emise c�tre diverse persoane fizice, 
pentru livr�rile de tâmpl�rie cu geam termopan, în sum� total� de X  lei, din 
care TVA X lei. 
           Prin neînregistarea în eviden�a contabil� a acestor facturi, au fost 
diminuate veniturile societ��ii cu suma de X lei, astfel: 

-   X  lei aferente anului X; 
-  X  lei aferente anului X.     

 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� calculat, 
suplimentar impozit pe profit aferent anului X, în sum� de X lei.   

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei   
           Organele de inspec�ie au constatat faptul c�, în perioada supus�  
controlului, S.C. X SRL nu a înregistrat în eviden�a contabil� �i în jurnalul 
de vânz�ri un num�r de X facturi fiscale, emise c�tre diverse persoane 
fizice, pentru livr�rile de tâmpl�rie cu geam termopan, în sum� total� de X  
lei, din care TVA X lei. 
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           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au stabilit 
suplimentar, în sarcina societ��ii, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X 
lei. 
 
           C. Cu privire la obliga�iile de plat� în sum� total� de X lei, 
stabilite suplimentar, constând în impozit pe veniturile din salarii �i 
contribu�ii pentru asigur�ri sociale  
           Controlul a fost efectuat ca urmare adresei emis� de Inspectoratul 
Teritorial de Munc� X, prin care se comunic� procesul verbal nr. X , 
încheiat la S.C. X SRL, cu privire la respectarea legisla�iei în domeniul 
muncii. 
           Potrivit procesului verbal nr. X , organele de control a ITM X au 
constatat c�, la punctul de lucru al S.C. X SRL, situat în X , a fost g�sit� d-
na X , care desf��ura activitate în folosul �i sub autoritatea societ��ii, f�r� a 
avea întocmit contract individual de munc� în form� scris�.  
            Din declara�ia d-nei X , anexat� la procesul verbal, men�ionat mai 
sus, rezult� c�, lucreaz� la S.C. X SRL X, începând cu data de X , de lunea 
pân� vinerea, câte 8 ore/zi iar sâmb�ta 7 ore, cu un salariu negociat de X 
lei/lun�.  : 
           Controlul a avut ca obiectiv, stabilirea obliga�iilor de plat� c�tre 
bugetul consolidat al statului, constând în: impozit pe veniturile din salarii, 
contributie de asigurari sociale de stat, contributie de asigur�ri pentru 
somaj, contribu�ie la fondul asigur�rilor sociale de s�natate, fondul pentru 
accidente de munc� �i boli profesionale, calculate asupra venitului declarat 
de numita X , ca fiind realizat în perioada X  - X. 

În urma controlului au fost stabilite obliga�ii de plat�, c�tre bugetul 
consolidat al statului,  în sum� total� de X lei, reprezentând: 

     -    X lei - impozit pe veniturile din salarii; 

     -  X lei- contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de angajator; 

     -    X lei-  contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de asigura�i; 

     -    X lei- contribu�ie asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator; 

     -    X lei- contribu�ie asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajati; 

     -     X lei- contribu�ie asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 

     -     X lei- contribu�ie asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajati; 

     -     X lei- fond de risc �i accidente; 
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     -     X lei - contribu�ie pentru concedii medicale �i indemniza�ii; 

     -   X lei - contribu�ia la fondul de garantare pentru plata crean�elor 
salariale; 

                III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
invocate de societatea contestatoare �i de organele de control, se 
re�in urm�toarele: 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei 
           În fapt, urmare verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, S.C. X SRL nu a înregistrat în eviden�a contabil� �i în jurnalul 
de vânz�ri un num�r de X facturi fiscale, emise c�tre diverse persoane 
fizice, pentru livr�rile de tâmpl�rie cu geam termopan, în sum� total� de X  
lei, din care TVA X lei. 
           Prin neînregistarea în eviden�a contabil� a acestor facturi, au fost 
diminuate veniturile societ��ii cu suma de X lei, astfel: 

-   X  lei aferente anului X; 
-   X  lei aferente anului X.     

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� calculat, 
suplimentar impozit pe profit aferent anului X, în sum� de X lei.   
           În drept, art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede urm�toarele: 
         „Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i 
la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 12 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
         “Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului 
impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente 
similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform 
prevederilor art. 21 din Codul fiscal.” 
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           Potrivit acestor dispozi�ii legale, la calculul profitului impozabil se iau 
în considerare veniturile din orice surs� realizate într-un an fiscal �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. 
           Se re�ine c� societatea nu a luat în calcul la stabilirea profitului 
impozabil veniturile ob�inute din livr�rile de tâmpl�rie cu geam termopan 
înscrise în cele X facturi fiscale emise c�tre diverse persoane fizice, a�a 
cum se prevede în dispozi�iile legale mai sus citate.  
           De asemenea, se re�ine, c� profitul impozabil neînregistrat în 
contabilitate, aferent acestor venituri, în sum� de X lei, a fost corect 
determinat de organele de inspec�ie fiscal�.  
           Având in vedere cele re�inute mai sus, precum �i faptul c� societatea 
nu aduce niciun argument de fond în sus�inerea acestui cap�t de cerere din 
contesta�ie care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de 
dispozi�ii legale, prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal�, se va respinge contesta�ia ca nemotivat� �i nesus�inut� 
cu documente, pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar, în sum� de X 
lei. 
  
           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei   
           În fapt, organele de inspec�ie au au stabilit suplimentar, în sarcina 
societ��ii, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei pe motiv c�, în 
perioada supus�  controlului, S.C. X SRL nu a înregistrat în eviden�a 
contabil� �i în jurnalul de vânz�ri un num�r de 6 facturi fiscale, emise c�tre 
diverse persoane fizice, pentru livr�rile de tâmpl�rie cu geam termopan, în 
sum� total� de X  lei, din care TVA X lei. 
           În drept, art. 134 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�:  
         „(1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate 
condi�iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. 
    (2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� 
devine îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele 
obligate la plata taxei, chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 
    (3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are 
obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 
157 alin. (1). Aceast� dat� determin� �i momentul de la care se 
datoreaz� major�ri de întârziere pentru neplata taxei.” 
            În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 
prevede: 
         „Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o 
prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de 
deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o 
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factur� c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi 
lucr�toare a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator al 
taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja emis�.[…]”  
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�, 
în situa�ia de fa��, exigibilitatea taxei intervine la data la care au fost emise 
facturile fiscale c�tre beneficiari �i în consecin��, organele de inspec�ie au 
procedat, în mod legal, la majorarea taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� 
cu suma de X lei.   
           Având in vedere cele re�inute mai sus, precum �i faptul c� societatea 
nu aduce niciun argument de fond în sus�inerea acestui cap�t de cerere din 
contesta�ie care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de 
dispozi�ii legale, prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor 
de inspec�ie fiscal�, se va respinge contesta�ia ca nemotivat� �i nesus�inut� 
cu documente, pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, în 
sum� de X lei.   
 
           C. Cu privire la obliga�iile de plat� în sum� total� de X lei, 
stabilite suplimentar, constând în impozit pe veniturile din salarii �i 
contribu�ii pentru asigur�ri sociale  
            
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului X se poate pronunta dac� societatea 
datoreaz� obliga�iile fiscale stabilite suplimentar, in sum� total� de X 
lei, reprezentând: impozit pe veniturile din salarii si contribu�ii sociale 
la bugetul general consolidat, precum �i accesorii aferente acestora, 
în condi�iile în care acestea nu au la baz� constat�ri proprii ale 
organelor de inspec�ie fiscal�.  
           În fapt, prin procesul verbal nr. X , organele de control ale 
Inspectoratului Teritorial de Munc� X au constatat faptul c�, la punctul de 
lucru al S.C. X SRL, situat în X,   a fost g�sit� d-na X , care desf��ura 
activitate în folosul �i sub autoritatea societ��ii, f�r� a avea întocmit contract 
individual de munc� în form� scris�.  
           Din declara�ia d-nei X , anexat� la procesul verbal, men�ionat mai 
sus, rezult� c�, lucreaz� la S.C. X SRL X, începând cu data de X , de luni 
pân� vineri, câte 8 ore/zi iar sâmb�ta 7 ore, cu un salariu negociat de X 
lei/lun�.  
           Procesul verbal men�ionat mai sus a fost transmis Direc�iei generale 
a finan�elor publice a jude�ului X - Activitatea de inspec�ie fiscal�, în 
vederea  stabilirii obliga�iilor de plat� c�tre bugetul consolidat al statului, 
constând în: impozitul pe veniturile din salarii, contributie de asigurari 
sociale de stat, contributie de asigur�ri pentru somaj, contribu�ie la fondul 
asigur�rilor sociale de s�natate, fondul pentru accidente de munc� �i boli 
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profesionale, calculate asupra venitului declarat de numita X , ca fiind 
realizat în perioada X  - X. 
           Potrivit anexei nr. 3 a procesului verbal, organele de control din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc� X au stabilit, în sarcina societ��ii 
controlate, o serie de m�suri, printre care �i „încheierea în form� scris� a 
contractului individual de munc� pentru numita X , conform art. 16 alin. (2) 
din Legea nr. 53/2003 pân� la data de 24.02.2010, precum �i înregistrarea 
lui la ITM X, în termen de 20 zile de la data încheierii.” 
           Pe baza procesului verbal nr. X , întocmit de inspectori din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Munc� X, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit, suplimentar, în sarcina societ��ii, obliga�ii de plat� c�tre bugetul 
statului, reprezentând, impozit pe veniturile din salarii si contribu�ii 
pentru asigur�ri sociale, ca fiind aferente veniturilor de natur� salarial� 
realizate de numita X , în perioada X   , neînregistrate în contabilitate, în 
condi�iile în care în aceast� perioad�, între persoana respectiv� �i societate 
nu a existat raport de munc� a�a cum este reglementat de Codul Muncii. 
           Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� nu datoreaz� 
obliga�iile de plat� în sum� total� de X lei, reprezentând impozit pe 
veniturile din salarii �i contribu�ii pentru asigur�ri sociale întrucât numita X  
nu a fost angajata societ��ii. 
 
           In drept, sunt aplicabile prevederile art 94 din OG 92/2003 
republicat� care precizeaza:  
         “Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
  (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor 
de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i 
contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, 
stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente 
acestora. 
(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor 
persoane privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, 
corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de 
m�suri pentru prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile 
legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
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    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu 
cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, 
dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau 
stabilit�, dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora; 
    g) verificarea locurilor unde se realizeaz� activit��i generatoare de 
venituri impozabile; 
    h) dispunerea m�surilor asigur�torii în condi�iile legii; 
    i) efectuarea de investiga�ii fiscale potrivit alin. (2) lit. a); 
    j) aplicarea de sanc�iuni potrivit prevederilor legale; 
    k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens 
proces-verbal.” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 91.4, pct. 91.5 
�i pct. 91.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, care precizeaz�:  
         “91.4. Stabilirea bazei de impunere, precum �i a diferen�elor de 
impozite, taxe �i contribu�ii, în activitatea de inspec�ie fiscal�, se face 
pe baza eviden�elor contabile, fiscale sau a oric�ror alte eviden�e 
relevante pentru impunere ori folosindu-se metode de estimare în 
conformitate cu prevederile art. 65 din Codul de procedur� fiscal�. 
    91.5. Când organele de inspec�ie fiscal� sunt îndrept��ite potrivit 
legii s� estimeze baza de impunere, se vor men�iona în actul de 
inspec�ie motivele de fapt �i temeiul legal care au determinat folosirea 
estim�rii, precum �i criteriile de estimare.” 

De asemenea, în spe�� sunt aplicabile prevederile art 109 alin. (1), 
art. 64 precum �i art.65 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr 92/2003 
republicat� cu modific�rile si complet�rile ulterioare care precizeaz� :  
         “ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, 
în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere 
faptic �i legal. 
 
ART. 64 
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    For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
    Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� 
�i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea 
bazei de impunere. 
     
ART. 65 
    Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au 
stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului 
fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe 
baz� de probe sau constat�ri proprii.” 
 
           Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� stabilirea 
diferen�elor de impozite si taxe precum �i a accesoriilor aferente se face 
urmare inspec�iei fiscale care are ca obiect verificarea legalit�tii �i 
conformit�tii declara�iilor fiscale, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale si 
contabile.  
           Totodat�, din cuprinsul acelora�i acte normative, se re�ine c� la 
finalizarea inspec�iei fiscale se va intocmi un raport scris, în care se vor 
prezenta constat�rile proprii inspec�iei din punct de vedere faptic si legal.  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
raportul de inspec�ie fiscal�, nu con�ine constat�ri proprii ale organelor de 
inspec�ie fiscal� din care s� rezulte c� petenta datoreaz� obligatiile fiscale 
stabilite prin decizia de impunere contestat�. 

           Întrucât organele de inspec�ie fiscal� nu au verificat toate 
aspectele referitoare la stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe 
veniturile din salarii si contribu�iile pentru asigur�ri sociale, 
raportându-se doar la o parte din temeiurile de drept existente, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului X nu se poate pronun�a asupra 
legalit��ii m�surii privind stabilirea, în sarcina societ��ii, a obliga�iilor de 
plat� c�tre bugetul consolidat al statului în sum� total� de X lei, 
reprezentând: contribu�ie de asigur�ri sociale de stat, contribu�ie de 
asigur�ri pentru �omaj, fondului asigur�rilor sociale de s�n�tate, fondului 
pentru accidente de munc� �i boli profesionale �i impozit pe veniturile din 
salarii, astfel se va face aplicarea art. 216 alin. (3) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care precizeaz�:  
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
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administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urm�torele:  
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 186 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua 
de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat.” 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, in ceea ce 
priveste suma de X lei, precum si a capitolului din raportul de inspec�ie 
fiscal�, pe baza c�ruia a fost emis� aceast� decizie, referitor la la obliga�iile 
de plat�, stabilite suplimentar, reprezentând: impozit pe veniturile din salarii 
�i contribu�ii pentru asigur�ri sociale, urmând a se reface controlul, si a se 
emite un nou act administrativ fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acelea�i impozite �i 
contribu�ii, conform celor retinute anterior. 
           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, se  
 
                                              DECIDE: 
 
 
           1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de S.C. X 
SRL, impotriva Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, privind obliga�ii de plat� c�tre bugetul consolidat al statului 
în sum� de X lei, reprezentând: 

   -     X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

   -   X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar.    

2. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. X emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, 
catre bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 

     -    X lei - impozit pe veniturile din salarii; 

     -  X lei- contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de angajator; 
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     -    X lei-  contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de asigura�i; 

     -    X lei- contribu�ie asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator; 

     -    X lei- contribu�ie asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajati; 

     -     X lei- contribu�ie asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 

     -     X lei- contribu�ie asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajati; 

     -     X lei - contribu�ie pentru concedii medicale �i indemniza�ii; 

     -   X lei- contribu�ia la fondul de garantare pentru plata crean�elor 
salariale, în vederea refacerii controlului de c�tre alt� echip� de control, 
alta decât cea care a incheiat raportul de inspec�ie fiscal� contestat, 
pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, conform celor re�inute 
mai sus.   
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul X în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 
 
 
 
                                    DIRECTOR  EXECUTIV, 


