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DECIZIA NR.DGc 133/28.01.2011 

  privind soluţionarea contestaţiei formulate de  
   S.C. X S.R.L. IAŞI  

           înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi sub nr. … 

 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 

Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de S.C. X S.R.L. IAŞI, cu 
domiciliul fiscal în Iaşi, str. …, cu privire la contestaţia formulată împotriva 
Deciziei de impunere nr. AIF/… privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală, a Deciziei privind nemodificarea bazei 
de impunere nr. AIF/… şi a Dispoziţiei privind măsurile stabilite de 
inspecţie fiscală nr. AIF/… emise în baza Raportului de inspecţie fiscală 
nr. AIF/…. 

 
Suma contestată este în valoare totală de S lei şi  reprezintă: 
-s lei - impozit pe profit; 
-s lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 

                -s lei - taxa pe valoarea adăugată; 
                -s lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                        adăugată; 

-  s lei - impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor; 
- s lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
      veniturile din salarii şi asimilate salariilor; 
-  s lei - contribuţia de asigurări sociale datorată de  
                    angajator; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurări sociale datorată de angajator; 
- s lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de 

       la asiguraţi; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale      
      de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;  
-  slei - contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de  
                    angajator; 
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-     s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-     s lei - contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj   
      reţinută de la asiguraţi; 
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale  
                    de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-   s lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de  
                    angajator; 
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
      asigurări de sănătate datorată de angajator; 
-  s lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
      asiguraţi; 
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
      asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
- s lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă  
                    şi boli profesionale datorată de angajator;                               
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                    profesionale datorată de angajator; 
- s lei - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la  

                                persoane juridice sau fizice;  
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor pentru  

    concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau                
                                fizice; 
           -  s lei - contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru     
                                plata creanţelor salariale; 

- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei                                       
                                angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata  
                                creanţelor salariale. 
 

            Contestaţia este semnată de către d-na Y administratorul societăţii 
şi poartă amprenta ştampilei acesteia, în original.  
 
             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 data comunicării actului administrativ fiscal atacat, în data de 
…cu adresa nr. AIF/…rin semnarea şi ştampilarea acesteia de către 
administratorul societăţii, d-na Y şi, data depunerii contestaţiei, iniţial prin fax 
în data de …nregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi sub nr…. din data de  ...şi, apoi în original în data de …., aceasta fiind 
înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului sub nr. afi/…. 
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            Contestaţia este însoţită de Referatul nr.AIF/… privind propunerea 
de soluţionare a contestaţiei formulate de S.C. ”X” S.R.L. IAŞI, semnat de 
conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de 
Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Iaşi, prin care propune respingerea acesteia în totalitate, ca fiind 
fără temei legal. 
 
             Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, art. 
207 alin.(1) şi art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
     1. Referitor la contestaţia formulată împotriva Deciziei de 
impunere nr. AIF/… privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală, cauza supusă soluţionării este dacă 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea pe fond a 
contestaţiei în condiţiile în care S.C. ”X” S.R.L. IAŞI nu aduce nici un 
argument în susţinerea cauzei. 
 
     În fapt,  S.C. X S.R.L. IAŞI contestă Decizia de impunere nr. 
AIF… privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală, fără a prezenta motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază 
contestaţia, susţinând doar faptul că sumele stabilite în sarcina sa, în valoare 
totală de s lei, sunt “inadmisibil de mari.” 
 
     În drept, cu privire la „Forma şi conţinutul contestaţiei”, potrivit 
prevederilor art. 206 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

   „Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
   [...] 
   c) motivele de fapt şi de drept; 
   d) dovezile pe care se întemeiază”. 
 

   De asemenea, prevederile punctului 2.4. şi 2.5. din Instrucţiunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005, stipulează: 
  „2.4. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv. 
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2.5. În exercitarea rolului activ, organul de soluţionare va 
solicita contestatorului, pe bază de scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la data 
comunicarii acesteia, a motivelor de fapt şi de drept, sub sancţiunea 
respingerii contestaţiei ca nemotivată.” 

 
 În vederea soluţionării contestaţiei, organul de soluţionare 

competent a avut în vedere şi prevederile art.213 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: 

„În soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica 
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile 
părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele 
existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele 
sesizării.”,  
precum şi ale art.217 alin.(1) din acelaşi act normativ, care precizează că:     
               “Dacă organul de soluţionare competent constată 
neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără 
a se proceda la analiza pe fond a cauzei. “,                                                            
coroborate cu prevederile punctului 12.1. lit. b) din Instrucţiunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005, unde se precizează 
următoarele:  
  „Contestaţia poate fi respinsă ca: 
  [...] 
  b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă 
argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării”. 
 
  Analizând documentele existente la dosarul cauzei, se reţine că, 
deşi societatea contestă obligaţiile fiscale stabilite în sarcina sa, nu aduce în 
susţinerea contestaţiei nici un argument de fond care să înlăture constatările 
organelor de inspecţie fiscală. 
 

Totodată se reţine faptul că prin adresa nr…. organul de soluţionare 
competent a solicitat societăţii contestatoare ca, în termen de cinci zile de la 
primirea adresei să depună în completarea dosarului cauzei precizări cu 
privire la actul administrativ fiscal atacat, suma totală contestată, 
individualizată pe categorii de impozite, taxe, contribuţii, precum şi accesorii 
aferente, motivele de fapt şi de drept pentru fiecare capăt de cerere, precum 
şi dovezile pe care se întemeiază contestaţia. 
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Prin adresa fără număr din data de …, înregistrată la Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. …, societatea 
contestatoare a precizat că actele contestate sunt : Decizia de impunere nr. 
AIF/… privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. AIF/… şi 
Dispoziţia privind măsurile stabilite de inspecţie fiscală nr. AIF/… şi solicită 
“refacerea tuturor calculelor în scopul verificării sumelor de plată.”, în sumă 
totală de S lei.  

 
Ulterior, prin adresa nr. …, comunicată societăţii contestatoare în 

data de …, potrivit confirmării de primire existentă la dosarul cauzei, organul 
de soluţionare competent solicită acesteia ca, în termen de cinci zile de la 
primirea adresei, să revină cu completări care să cuprindă motivele de fapt şi 
de drept, precum şi dovezile pe care se întemeiază contestaţia, însă până la 
data emiterii prezentei decizii nu a dat curs celor solicitate. 

 
      Având în vedere prevederile legale redate mai sus şi, ţinând 

seama de faptul că societatea contestatoare nu aduce argumente care să 
fie justificate cu documente şi motivate pe bază de dispoziţii legale prin care 
să combată constatările organelor de inspecţie fiscală, organul de 
soluţionare competent nu se poate substitui societăţii contestatoare cu 
privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat Decizia de 
impunere nr.AIF/… privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite 
de inspecţia fiscală, fapt pentru care urmează a se respinge contestaţia 
pentru suma totală de S lei, ca nemotivată. 

 
  2. Referitor la contestaţia formulată împotriva Deciziei privind 

nemodificarea bazei de impunere nr. AIF/…, cauza supusă soluţionării 
este dacă Directia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea pe fond 
a acestui capăt de cerere în condiţiile în care societatea nu prezintă 
motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia. 

 
În fapt, în urma verificărilor efectuate, consemnate în Raportul de 

inspecţie fiscală nr. AIF/ …, organele de inspecţie fiscală au emis Decizia nr. 
AIF/… privind nemodificarea bazei de impunere deoarece au constatat că nu 
se modifică baza de impunere pentru impozitul pe veniturile din dividende 
distribuite persoanelor fizice stabilit de către S.C. X S.R.L. IAŞI pentru 
perioada 01.01.2005 - 30.06.2010. 
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S.C. X S.R.L. IAŞI contestă Decizia privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. AIF/…, fără a prezenta motivele de fapt şi de drept pentru care 
a contestat actul administrativ fiscal. 

 
În drept, potrivit prevederilor art. 109 alin.(2) din Ordonanţa 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

“La finalizarea inspecţiei fiscale, raportul întocmit va sta la 
baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde şi diferenţe în plus 
sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală existentă la momentul 
începerii inspecţiei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se 
modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere.” 

 
De asemenea, potrivit prevederilor art.110 alin.(3) din acelaşi act 

normativ, “Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se 
individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau 
de persoanele îndreptăţite, potrivit legii.” 

 
Referitor la posibilitatea de contestare, art.205 din Ordonanţa 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precizează următoarele: 

“(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor 
acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. 

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că 
a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia. 

(3) Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia 
stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună. 

(4) Pot fi contestate în condiţiile alin. (3) şi deciziile de 
impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii sau alte 
sume datorate bugetului general consolidat.”,  

  iar referitor la forma şi conţinutul contestaţiei, art. 206 din acelaşi act normativ 
prevede: 

          “(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
[…] 
c) motivele de fapt şi de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiază; 
[…] 
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(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 

 
Din coroborarea celor prezentate mai sus, rezultă că pot fi 

contestate atât titlurile de creaţă prin care s-au stabilit şi individualizat 
creanţe fiscale cât şi actele administrative fiscale prin care nu s-au stabilit 
obligaţii fiscale, contestaţiile putând fi formulate numai de către cel care se 
consideră că a fost lezat în drepturile sale. 

 
Totodată, lezarea interesului legitim trebuie demonstrată prin 

formularea unei contestaţii care trebuie să cuprindă obiectul contestaţiei, 
motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile pe care se întemeiază 
aceasta. 

 
În speţa de faţă se reţine că societatea contestatoare se află în 

situaţia de a contesta un act administrativ fiscal prin care nu au fost stabilite 
obligaţii fiscale, deci nu a fost lezată în vreun interes al său în raport de 
dispozitiile art.205. alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar prin contestaţia formulată împotriva Deciziei nr. AIF/… privind 
nemodificarea bazei de impunere aceasta nu a motivat şi demonstrat lezarea 
interesului legitim prin emiterea respectivului act administrativ fiscal. 

 
  Totodată se reţine faptul că, până la data emiterii prezentei decizii, 

societatea contestatoare nu a dat curs solicitărilor formulate prin adresa 
nr…., la care s-a revenit prin adresa nr. … prin care organul de soluţionare 
competent a solicitat societăţii contestatoare ca, în termen de cinci zile de la 
primirea adresei să depună în completarea dosarului cauzei precizări cu 
privire la suma totală contestată, individualizată pe categorii de impozite, 
taxe, contribuţii, precum şi accesorii aferente, motivele de fapt şi de drept 
pentru fiecare capăt de cerere, precum şi dovezile pe care se întemeiază 
contestaţia. 

 
Ca urmare, organul de soluţionare competent face aplicarea 

prevederilor art.217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care precizează că:     
                “Dacă organul de soluţionare competent constată 
neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără 
a se proceda la analiza pe fond a cauzei. “,                                                            
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coroborate cu prevederile punctului 13.1. lit.d) din Instrucţiunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.519 din 27.09.2005, potrivit cărora, 
                ”Contestaţia poate fi respinsă ca: 
             [...] 

d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu 
demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim;”, 
urmând a se respinge contestaţia pentru acest capăt de cerere, ca lipsită de 
interes.  

 
      3. Referitor contestaţia formulată împotriva Dispoziţiei privind 

măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. AIF/20420 din 
26.10.2010, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii, 
se poate investi cu soluţionarea acestui capăt de cerere, în condiţiile în 
care dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 
fiscală nu se referă la stabilirea de impozite, taxe, contribuţii, datorie 
vamală, precum şi accesorii ale acestora, ci la măsuri stabilite în 
sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de creanţă 
fiscală. 

 
  În fapt, S.C. ”DOMNIŢA STAR” S.R.L. IAŞI contestă Dispoziţia 
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. AIF/…, prin care 
organele de inspecţie fiscală au dispus următoarea măsură: ”Societatea va 
înregistra în contabilitate diferenţele de impozite, taxe şi fonduri precum şi 
accesoriile aferente, stabilite în urma inspecţiei fiscale şi prezentate detaliat 
prin Raportul de inspecţie fiscală …”. 
 
  În drept, potrivit prevederilor art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a Judeţului Iaşi, prin Biroul Soluţionare Contestaţii, este competentă să 
soluţioneze: 
  „(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor 
pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în 
materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin 
dispoziţie de măsuri, se soluţionează de către: 
                a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din 
cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au ca obiect 
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impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, 
precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până 
la 3 milioane lei;”. 
 
  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 
formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 
fiscală”, cod 14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 Instrucţiunile de completare a 
formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 
fiscală”, cod 14.13.27.18, prevede: 
  „1. Formularul "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele 
de inspecţie fiscală" reprezintă actul administrativ fiscal emis de 
organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. Nu va 
cuprinde măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datorează 
bugetului general consolidat al statului”. 
 
  Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală 
nr. AIF/… nu vizează stabilirea obligaţiilor fiscale ale contestatoarei, fapt 
pentru care Dispoziţia nu are caracterul unui titlu de creanţă. 
 
   Potrivit prevederilor art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  „Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se soluţionează de către organele fiscale emitente.”, 
coroborate cu cele ale pct. 5.2. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.519 din 27.09.2005, potrivit cărora, 

     „ Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziţia de măsuri, 
decizia privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul 
de procedură fiscală, republicat, notele de compensare, înstiinţări de 
plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului etc.” 

 
     Ca urmare, soluţionarea contestaţiei pentru acest capăt de cerere 

intră în competenţa organelor fiscale emitente ale actului administrativ fiscal 
contestat, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii, neavând competenţa de soluţionare a dispoziţiei 
privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală. 

 
  În consecinţă, pentru acest capăt de cerere contestaţia va fi 

transmisă spre soluţionare Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
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Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, în calitate de organ emitent a 
Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 
AIF/…. 

   
     Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 210 din 

Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2945/2010, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi,  

 
                             DECIDE: 
 

Art.1 Respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulate de S.C. 
”DOMNIŢA STAR” S.R.L. IAŞI, pentru suma totală de S lei, reprezentând: 

-s lei - impozit pe profit; 
-s lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 

                -s lei - taxa pe valoarea adăugată; 
                -s lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                        adăugată; 

-  s lei - impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
      veniturile din salarii şi asimilate salariilor; 
-  s lei - contribuţia de asigurări sociale datorată de  
                    angajator; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurări sociale datorată de angajator; 
- s lei - contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de 

       la asiguraţi; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale      
      de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;  
-   s lei - contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de  
                    angajator; 
-   s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-    s lei - contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj   
      reţinută de la asiguraţi; 
- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale  
                    de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     s lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de  
                    angajator; 
-  s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
      asigurări de sănătate datorată de angajator; 
-  s lei - contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
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      asiguraţi; 
-     s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
      asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-      s lei - contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă  
                    şi boli profesionale datorată de angajator;                               
-       s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
      asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
                    profesionale datorată de angajator; 
-     s lei - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la  

                                persoane juridice sau fizice;  
-    s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor pentru  

    concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau                
                                fizice; 
           -      s lei - contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru     
                                plata creanţelor salariale; 

- s lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei                                 
                                angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata  
                                creanţelor salariale. 

 
Art.2 Respingerea contestaţiei formulate de  S.C. X S.R.L. IAŞI 

împotriva Deciziei nr.AIF/… privind nemodificarea bazei de impunere, ca 
lipsită de interes.  

 
            Art.3 Declinarea competenţei de soluţionare pentru capătul de 

cerere privind contestaţia formulată de  S.C. X S.R.L. IAŞI împotriva 
Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 
AIF/…, Activităţii de Inspecţie Fiscală Iaşi din cadrul Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, în calitate de organ emitent al actului 
administrativ fiscal atacat. 

 
      Art.4 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 

decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 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 cailor administrative de atac. 
 
           Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios 
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Iaşi.  
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                              DIRECTOR EXECUTIV, 
                        

 
 
 
 

                     ŞEF BIROU           ŞEF SERVICIU JURIDIC, 
    SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,  

                                         
                                           

         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


