MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
MEHEDINTI

DECIZIA nr. 17/2005
Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de SC X SRL, cu contestatia
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice in data de 08.03.2005.
Societatea a formulat contestatie împotriva deciziei de impunere nr…. din
28.02.2005, emisa de organele de inspectie ale Activitatii de control fiscal în urma
analizei constatarilor cuprinse în procesul verbal din data de 02.02.2005si are ca
obiect suma de …lei, reprezentând: contributie de asigurari sociale datorata de
angajator stabilita suplimentar; dobanzi aferente; penalitati de intarziere aferente.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art. 176, alin.1 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat .
Constatând c în spe sunt îndeplinite dispozi iile art. 174 si art. 178, alin.1, lit.a
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat ,
Direc ia General a Finan elor Publice este competent s solu ioneze cauza.
I. Prin contestatia formulata societatea sustine ca nu datoreza la bugetul de stat
obligatiile suplimentare, stabilite de organele fiscale prin Decizia nr… din 28.02.2005
si nu a incasat in plus de la Casa judeteana de pensii.
In acest sens, societatea contestatoare considera ca organele de control au stabilit
eronat media zilnica a bazei de calcul pentru indemnizatia crestere copil in virsta de
pana la 2 ani, pentru salariata.
II. Prin procesul verbal din data de 02.02.2005 care a stat la baza emiterii
Deciziei de impunere din 28.02.2005 incheiat de organele de inspectie fiscala ale
Activitatii de control fiscal, s-au constatat urmatoarele:
Urmare controlului efectuat de organele de inspectie fiscala ale Activitatii de
control fiscal pentru perioada 01.04.2001-31.12.2004, s-a stabilit ca societatea
datoreaza bugetului de stat suma de …lei reprezentand: C.A.S angajator stabilit
suplimentar; dobanzi aferente; penalitati de intarziere aferente.
Obligatiile fiscale suplimentare la bugetul asigurarilor sociale de stat de natura
C.A.S. angajator au fost stabilite in urma calcularii si evidentierii de S.C. X SRL in
mod eronat a contributiei angajator la bugetul asigurarilor sociale si a cheltuielilor
pentru prestatiile de asigurari sociale. Astfel, societatea a calculat in mod eronat media
zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei ingrijire copil pana la varsta de 2 ani pentru
salariata.
Totodata, organele de control au constatat ca societatea a solicitat in mod
eronat Casei de pensii suma deductibila pentru prestatii asigurari sociale.
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