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R O M Â N I A - M i n i s t e r u l  F i n a n � e l o r  P u b l i c e
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

C O N S T A N � A
B d .  T o m i s  n r . 5 1 ,  t e l /  f a x  7 0 . 8 0 . 8 3 ,  e - m a i l

c o n t e s t a t i i @ f i n a n t e - c t . r o

SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

DECIZIA nr.37/14.03.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C CONSTANTA SRL     
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a prin adresa nr……………/…….02.2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr……………/…….02.2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în Medgidia, str…………,
nr……, jud.Constan�a.

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a
în data de …….01.2005, cu privire la modul de constituire �i virare
a contribu�iilor de asigur�ri sociale de stat, a fondului de
accidente de munc� �i boli profesionale, a contribu�iilor
asigur�rilor pentru �omaj �i a contribu�iilor de asigur�ri sociale
de s�n�tate.

   Deoarece în  contesta�ie nu s-a specificat suma contestat�,
prin adresa nr……………/…….03.2005 i s-a solicitat petentului
îndeplinirea acestei obliga�ii, în conformitate cu prevederile
art.175 (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat, respectiv pct.175.1 din H.G. nr.1050/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003.

Cu adresa nr……………/…….03.2005, contestatorul a dat curs
solicit�rii de mai sus, precizând c� suma contestat� este în
cuantum de …………………… lei, reprezentând:

1.contribu�ia la asigur�rile sociale de stat -  ………………… lei
- dobânzi                                       ………………… lei
- penalit��i  întârziere                        ………………… lei
- stopaj la surs�                               ………………… lei
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Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�  republicat si a fost depus� in termenul
prevazut la art.176 (1) din acela�i act normativ.

Analizând contesta�ia, se constat� c� nu sunt întrunite toate
condi�iile de procedur�, prevazute la art.175 Titlul IX din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat, drept
pentru care Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a va solu�iona cauza �i va
pronun�a solu�ia legal� în raport de con�inutul contesta�iei.

I. Prin cererea înregistrat� la SAF - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr………………/…….02.2005, S.C. CONSTANTA SRL
formuleaz� contesta�ie împotriva Raportului de inspec�ie fiscal�
încheiat de SAF – Activitatea de Control Fiscal Constan�a în data
de …….01.2005, invocând urm�toarele motive:

- Contestatorul recunoa�te c�, „a achitat uneori aceste
contribu�ii cu întârziere”, situa�ie în care au fost pl�tite �i
accesoriile aferente, apreciind „c� nu mai pot fi calculate alte
penalit��i �i dobânzi de întârziere”.

- Totodat�, petentul consider� c� „tehnicitatea constat�rilor
organului de inspec�ie fiscal� impune ca analiza lor s� fie
efectuat� de specialist în domeniu […]”.

- În finalul contesta�iei, petentul sus�ine „faptul c�, dac�
s-au determinat eventualele diferen�e între sumele datorate �i cele
efectiv achitate […] �i aceste diferen�e î�i au izvorul în
aplicarea gre�it� a legii sau în calcularea lor[…]”, atunci culpa
apar�ine societ��ii de eviden�� contabil� SC CONTRAS SRL, �i nu
societ��ii în cauz�.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat de SAF –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a în data de …….01.2005,
organele de control au procedat la efectuarea unei inspec�ii
fiscale cu privire la modul de constituire �i virare a
contribu�iilor de asigur�ri sociale de stat, a fondului de
accidente de munc� �i boli profesionale, a contribu�iilor
asigur�rilor pentru �omaj �i a contribu�iilor de asigur�ri sociale
de s�n�tate.

Perioada supus� verific�rii a fost:01.10.1999 - 31.10.2004.
În urma controlului, s-a constatat c� SC CONSTANTA SRL

înregistreaz� obliga�ii bugetare restante în sum� de …………………… lei.
Pentru virarea cu întârziere a acestor obliga�ii, s-au

calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere pân� la data de
10.01.2005 în sum� total� de ……………… lei �i penalit��i prin stopaj
la surs� în sum� de …………………… lei.
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III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile
în spe��, se re�in urm�toarele:

A�a cum s-a men�ionat în preambulul prezentei decizii,
contesta�ia formulat� nu întrune�te toate condi�iile de procedur�,
respectiv nu cuprinde motivele de fapt �i de drept precum �i
dovezile pe care se întemeiaz�, condi�ii prevazute la art.175
alin.c) �i d) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat.

Analizând motiva�iile petentului din contesta�ie, se re�in
urm�toarele:

♦ Afirma�ia c�, „c� nu mai pot fi calculate alte penalit��i �i
dobânzi de întârziere”, este neîntemeiat�, deoarece din Raportul de
inspec�ie fiscal� reiese c� organul de control a calculat dobânzi
�i penalit��i de întârziere pentru nevirarea în termenul legal al
contribu�iilor verificate, potrivit art.108 alin.1 din O.G.
nr.92/2003, respectiv,

  „Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor
prev�zute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�.”

Totodat�, art.114 alin.(1) din Codul de procedur� fiscal�,
prevede c�,
 „Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i
penalit��i de întârziere”
iar potrivit art.115 alin.(1),

„Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii
sumei datorate inclusiv.”

În ceea ce prive�te afirma�ia petentului c�,
 „tehnicitatea constat�rilor organului de inspec�ie fiscal� impune
ca analiza lor s� fie efectuat� de specialist în domeniu […]”,
se re�ine c� în Codul de procedur� fiscal� , la art.91 „ Obiectul
�i func�iile inspec�iei fiscale”, este prev�zut� competen�a
organelor fiscale în exercitarea controlului, �i anume:

„(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de
impunere, a 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, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�, precum �i
a accesoriilor aferente acestora”.

Preten�ia contestatorului c� responsabil� pentru calcularea
eronat� a contribu�iilor �i aplicarea gre�it� a legii ar fi
societatea de eviden�� contabil� este neîntemeiat�, deoarece
organele fiscale au constatat contribu�ii nevirate în termenul
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legal, pentru care s-au calculat dobânzi �i penalit��i de
întârziere, iar responsabilitatea vir�rii acestor obliga�ii revine
administratorului societ��ii.

Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� petentul nu aduce
argumente în sus�inerea cauzei �i nici nu face dovada cu documente
a altei situa�ii de fapt decât cea constatat� de organele de
control, drept pentru care contesta�ia va fi respins� ca
neargumentat� �i nesus�inut� cu documente, conform art.175 alin.(1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat,
potrivit c�ruia,

„Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d)  dovezile pe care se întemeiaz�;
 […]”.

     
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.175 alin.c) �i

d), art.179 �i art.185 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin
O.G. nr.92/2003, republicat�,  se

DECIDE:

Respingerea ca neargumentat� �i nesus�inut� cu documente a
contesta�iei formulat� de SC CONSTANTA SRL din Medgidia, pentru
suma de  ………………… lei, reprezentând:

1.contribu�ia la asigur�rile sociale de stat -  ………………… lei
- dobânzi                                       ………………… lei
- penalit��i  întârziere                        ………………… lei
- stopaj la surs�                               ………………… lei

Decizia poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de
30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din Codul de
procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA  MIHAI

M.L./4ex
14.03.2005


