
D E C I Z I A  Nr. 84/2005

            A. Se contest� Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� întocmit de inspectorii fiscali ai
Activit��ii de inspec�ie fiscal� din D.G.F.P. Dolj în data de xxx.
           Contestatoarea consider� ,,ca fiind netemeinic� obligarea xxx la plata sumei de xxx lei
reprezentând dobânzi �i a sumei de xxx lei reprezentând penalit��i de întârziere.''
           În motivarea contesta�iei se arat� c� xxx s-a înfiin�at, în conformitate cu prevederile Legii nr.
371/2004, prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 1/17.01.2005'', iar potrivit H.G. nr. 2295/2004 xxx a
primit la înfiin�are din partea Consiliului Local    un patrimoniu pe baza unui protocol de predare-
primire.
           În contesta�ie, autoarea sus�ine c� ,,în acest document nu sunt cuprinse debite pe care xxx le-
ar avea de achitat c�tre diverse institu�ii publice'' �i c� ,,nu are cuno�tin�� despre sumele stabilite în
soma�ia de plat� nr. 167/26.01.2005, comunicat� dealtfel xxx, �i nici nu �i le poate însu�i.''
         De asemenea, apreciaz� c� ,,sumele la care se face referire ar trebui recuperate de la fosta
conducere a xxx deoarece xxx nu poate r�spunde pentru fapte comise anterior constituirii sale.''
         În finalul contesta�iei autoarea acesteia concluzioneaz� c� ,,pentru aceste considerente, v�
solicit�m s� v� îndrepta�i împotriva celor care se fac vinova�i de neplata sumelor datorate �i s�
dispune�i anularea oric�rui act care ar atrage r�spunderea material� în sarcina xxx.''

         B. Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. xxx s-a întocmit în urma controlului efectuat la xxx
pentru rezolvarea aspectelor solicitate de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului    prin
Adresa f�r� num�r �i dat�, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� a Direc�iei Generale a
Finan�elor Publice a jude�ului Dolj sub nr. xxx.
         În urma inspec�iei fiscale par�iale s-au stabilit obliga�ii fiscale suplimentare, consemnate în
raportul fiscal amintit �i preluate în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. xxx, în sum� de xxx lei, reprezentând impozit pe salarii xxx, impozit
pe venit din salarii xxx �i contribu�ie la asigur�rile de s�n�tate xxx, sum� ce nu a fost contestat�.
         În  schimb se contest� punctul 2 din raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� referitor la dosarul
întocmit pentru solicitarea scutirii de la plat� a dobânzilor (major�rilor de întârziere) în sum� de xxx
lei �i penalit��i de întârziere de xxx lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de
angajator, ce a fost depus cu Adresa nr. xxx la Casa Jude�ean� de Pensii Dolj, înregistrat� sub nr.
xxx.
         Casa Jude�ean� de Pensii Dolj a returnat, cu Adresa nr. xxx dosarul respectiv xxx deoarece nu
a întrunit condi�iile de acordare a înlesnirilor la plata obliga�iilor bugetare solicitate �i prev�zute în
Ordinul ministrului muncii �i solidarit��ii sociale nr. 216/2002 pentru aprobarea Procedurii �i
competen�elor de acordare a înlesnirilor la plata crean�elor bugetare administrate de Ministerul
Muncii �i Solidarit��ii sociale.
         În urma verific�rii documentelor solicitate organul de inspec�ie a constatat la încheierea
Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. xxx c� xxx datoreaz�  bugetului consolidat al statului
dobânzi (major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei �i penalit��i de întârziere de xxx lei aferente
contribu�iei angajatorului la asigur�rile sociale de stat, ce au fost stabilite de organele de control ale
Direc�iei Generale de Munc� �i Solidaritate Social� a jude�ului Dolj prin Procesele verbale de
control nr. xxx �i nr. xxx, care se reg�sesc �i în Soma�ia nr. xxx transmis� de Administra�ia
Finan�elor Publice a municipiului   .

         C. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i având în vedere motiva�ia unit��ii
contestatoare, constat�rile organului de control  �i reglement�rile legale în vigoare în perioada
verificat�, se re�in urm�toarele:
         xxx s-a înfiin�at prin Hot�rârea nr. xxx a Consiliului Local al municipiului   , conform art. 4
din Legea nr. 371/2004.
         Aceast� lege prevede la alineatul (3) al art. 1 c�: ,,Poli�ia Comunitar� se constituie prin
reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unit��i administrativ-teritoriale'' iar la art. 20 prevede
c�: ,,Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de c�tre consiliile jude�ene,



respectiv de c�tre Consiliul General al Municipiului Bucure�ti, care au obliga�ia de a-l repartiza, în
termen de 90 de zile de la data intr�rii în vigoare a prezentei legi, autorit��ilor administra�iei publice
locale, pentru înfiin�area Poli�iei Comunitare.''
         Conform art. 27 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor
m�suri în materie financiar-fiscal�, începând cu 1 ianuarie 2004 activitatea privind declararea,
constatarea, controlul, colectarea �i solu�ionarea contesta�iilor pentru contribu�ia de asigur�ri sociale,
contribu�ia pentru asigur�ri de �omaj, contribu�ia pentru asigur�ri sociale de s�n�tate �i contribu�ia
de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale, datorate de persoanele  juridice �i
persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizeaz� de Ministerul Finan�elor Publice �i
unit��ile sale subordonate, iar conform alin. (1) al art. c� pentru crean�ele bugetare reprezentând
aceste contribu�ii datorate pân� la data de 1 ianuarie 2004, procedurile de realizare a crean�elor aflate
în derulare la aceast� dat� vor fi continuate de Ministerul Finan�elor Publice �i unit��ile sale
subordonate.
         Prin Procesul verbal de predare-primire încheiat în data de 16 ianuarie 2004 între Casa
Jude�ean� de Pensii Dolj �i Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Dolj s-a predat �i
preluat situa�ia obliga�iilor fa�� de bugetele acestor contribu�ii pe fiecare contribuabil în parte �i
distinct pe fonduri �i accesorii le aferente. În aceast� situa�ie figureaz� �i xxx cu dobânda în sum� de
xxx lei �i penalit��i de întârziere  în sum� de xxx lei.
         Obiectul contesta�iei îl constituie stabilirea dac� xxx datoreaz� dobânzile (major�rile de
întârziere) �i penalit��ile de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator,
prezentate în Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. xxx, dar stabilite anterior de D.G.M.S.S. Dolj
prin Procesele verbale de control nr. xxx �i nr. xxx în sarcina xxx, având în vedere c� xxx s-a
înfiin�at prin reorganizarea xxx �i a preluat prin protocol patrimoniul acesteia
         Prin Soma�ia nr. xxx Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului    f�cea cunoscut xxx c�
figureaz�  în eviden�a fiscal� cu dobânzi de xxx lei �i penalit��i de întârziere de xxx lei aferente
contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajatorul xxx.
         În r�spunsul dat prin Adresa nr. xxx acesta face cunoscut c� ,,a achitat integral  cu OP  xxx
debitul constatat de organele de control, �i conform O.U.G. nr. 40/28.03.2002, a depus la Casa
Jude�ean� de Pensii Dolj cu adresa nr. xxx, înregistrat� la C.J.P. Dolj la nr. xxx, dosarul constituit
conform legii pentru stabilirea punctajului necesar pentru scutirea de la plat� a major�rilor de
întârziere �i a penalit��ilor de întârziere.''  Totodat� precizeaz� c� a considerat c� ,,scutirea la plat� a
fost aplicat�''  întrucât de la depunerea actelor necesare scutirii la plat� a acestor dobânzi �i penalit��i
nu a primit nici-o notificare din partea Casei Jude�ene de Pensii Dolj �i roag�, fa�� de cele
prezentate, s� se fac� analiza �i s� se dispun�.
         Administra�ia Finan�elor Publice    - Serviciul colectare, executare silit� a persoanelor juridice,
prin Adresa f�r� num�r �i dat�, înregistrat� la D.C.F. Dolj sub nr. xxx, solicit� control pentru
,,reglementarea eviden�ei unit��ii în fi�a rol.''
         În Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. xxx, la punctul 2 referitor la dosarul privind
scutirea de la plata dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale
datorat� de angajator, se consemneaz� c� xxx datoreaz� la data încheierii raportului de inspec�ie
fiscal� dobânzi (major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei �i penalit��i de întârziere de xxx lei
aferente contribu�iei de asigur�ri de sociale datorat� de angajator.
         Men�ion�m c� prin Procesul verbal de control nr. xxx, întocmit de organul de control al
Direc�iei Generale de Munc� �i Solidaritate Social� Dolj, s-au stabilit obliga�ii suplimentare datorate
bugetului de asigur�ri sociale de stat în sum� de xxx lei reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale
datorat� de angajatorul xxx �i dobânzi (major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei.
         Prin Procesul verbal de control nr. xxx, întocmit de organul de control al D.G.M.S.S. Dolj, s-
au calculat în continuare, pân� la data achit�rii contribu�iei cu ordinul de plat� nr. xxx, dobânzi
(major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de xxx lei,
astfel c� la sfâr�itul controlului xxx datora dobânzi (major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei �i
penalit��i de întârziere în sum� de xxx.

         Cu ordinul de plat� nr. xxx angajatorul a pl�tit suma de xxx lei, reprezentând contribu�ie de
asigur�ri sociale a angajatorului (22%) conform rezolu�iei parchetului local,  sum� cu care s-a
diminuat dobânda restant� la  data de 31.12.2004 la suma de xxx lei.



         Fa�� de cele prezentate se re�ine c� sumele contestate sunt stabilite ca obliga�ii de plat�
suplimentare prin acte de control întocmite de reprezentan�ii Direc�iei Generale de Munc� �i
Solidaritate Social� Dolj anterior raportului de inspec�ie fiscal� contestat, prin acesta consemnându-
se numai faptul c� aceste datorii la bugetul asigur�rilor sociale de stat sunt restante �i la data
întocmirii lui (09.03.2005) �i, în aceast� ipostaz�, contesta�ia apare ca neîntemeiat�.
         În contesta�ia formulat� autoarea sus�ine c� în protocolul amintit ,,nu sunt cuprinse debite pe
care Poli�ia Comunitar� le-ar avea de achitat c�tre diverse institu�ii publice'' �i c� ,, nu are cuno�tin��
despre sumele stabilite în soma�ia de plat� nr. 167/26.01.2005, comunicat� dealtfel xxx, �i nici nu �i
le poate însu�i.''
         Contestatoarea apreciaz� c� aceste sume datorate ,,ar trebui recuperate de la fosta conducere a
xxx deoarece xxx nu poate r�spunde pentru fapte comise anterior constituirii sale.''
         Din contesta�ia formulat� rezult� c� autoarea se refer� mai mult la Soma�ia nr. xxx pe care o
dirijeaz� pentru executare c�tre anumite persoane.
         Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale
stabile�te la art. 28 alin. (2) c�: ,,Angajatorul calculeaz� �i vireaz� lunar contribu�ia de asigur�ri
sociale pe care o datoreaz� bugetului asigur�rilor sociale de stat, împreun� cu contribu�iile
individuale re�inute de la asigura�i'' iar art. 31 prevede la alin. (1) c�: ,,Neplata contribu�iei de
asigur�ri sociale la termenele prev�zute la art. 29 genereaz� plata unor major�ri calculate pentru
fiecare zi de întârziere, pân� la achitarea sumei datorate'' �i la alin. (4) specific� faptul c� tot
angajatorul calculeaz� major�rile de întârziere, le eviden�iaz� în contabilitate �i le urm�re�te plata
.      Conform acestor prevederi legale sarcina pl��ii obliga�iilor fiscale principale cât �i accesorii
revine angajatorului iar aplicarea r�spunderii solidare se face în condi�iile �i pentru faptele specifice
prev�zute de lege.
        În drept, Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
prevede la art. 25 alin. (2) urm�toarele: ,,În cazul în care obliga�ia de plat� nu a fost îndeplinit� de
debitor, debitori devin, în condi�iile legii, urm�torii: [................]

e) alte persoane, în condi�iile legii.''
        Potrivit acestei prevederi legale xxx a devenit debitor pentru obliga�iile de plat� ale xxx �i
succesorul de drept al acestuia, având în vedere c� xxx s-a constituit prin reorganizarea xxx �i al
c�rui patrimoniu i s-a repartizat, conform art. 1, alin. (3) �i art. 20 din Legea nr. 371/2004.
        �i alineatul 1 al articolului 29 din aceast� ordonan�� a Guvernului precizeaz� c� ,,drepturile �i
obliga�iile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condi�iile dreptului
comun.''  Direc�ia General� a Finan�elor Publice Dolj a preluat pe baz� de protocol de la Casa
Jude�ean� de Pensii Dolj obliga�iile restante ale contribuabililor la data de 31.12.2003, printre care
se g�sesc �i dobânzile (major�rile de întârziere) �i penalit��ile de întârziere ale xxx.
         În ceea ce prive�te sus�inerea xxx, referitoare la faptul c� a ,,considerat c� scutirea la plat� a
fost aplicat�'' pentru c� de la data depunerii documenta�iei necesare scutirii la plata a dobânzilor �i
penalit��ilor de întârziere nu a primit nici-o notificare din partea Casei de Pensii Dolj, nu este
motivat�.
         Astfel, prin Procesul verbal de control, înregistrat la acest contribuabil sub nr. xxx, se
precizeaz� la punctul 13 - Respectarea condi�iilor de men�inere a valabilit��ii înlesnirilor la plat� a
obliga�iilor c�tre bugetul asigur�rilor sociale de stat �i a bugetului pentru �omaj - c� ,,nu a beneficiat
de prevederile OUG nr. 40/2002 conform Adresei C.P.J. Dolj nr. xxx anexat�.''
          Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� xxx, în calitate de succesor al xxx, datoreaz� legal
obliga�iile fiscale ale acestuia reprezentând dobânzi (major�ri de întârziere) în sum� de xxx lei �i
penalit��i de întârziere de xxx lei, urmând s� se  resping� contesta�ia ca neîntemeiat�.
         Având în vedere motivele de fapt �i de drept invocate în referat, în conformitate cu prevederile
art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, se
                                                           D  E  C  I  D  E

       Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de xxx.


