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DECIZIA nr. 233/23.06.2011 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

SC .X. SA .X.  
Sectia .X.– Punct de lucru .X.,  

inregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  

sub nr.906827/23.05.2011  
 

  
 
 Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizată de Directia Generala a 
Finantelor Publice a Judetului .X. – Activitatea de inspectie fiscala,  prin adresa 
nr..X./18.05.2011, înregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, 
Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor sub nr.906827/23.05.2011, 
asupra contestatiei formulata de SC .X. SA .X., Sectia .X. – Punct de lucru .X., 
localitatea X-.X., str.X, nr.X, judetul .X..  
 
 SC .X. SA .X. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J13/X/2001, 
are codul unic de inregistrare X, iar incepand cu data de 01.01.2011 a dobandit 
calitatea de mare contribuabil fiind preluata în administrare de Direcţia generală 
de administrare a marilor contribuabili si figureaza la pozitia X din anexa nr.2 la 
O.P.A.N.A.F. nr.2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili si are in subordine Sectia .X. – Punct de lucru .X., CUI X. 
 
 SC .X. SA .X.,  Sectia .X. – Punct de lucru .X. contesta Decizia de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia 
fiscala nr.F-OT .X./16.03.2011 emisa în baza Raportului de inspectie fiscala nr.F-
OT .X./16.03.2011 de catre organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei 
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de Soluţionare a Contestaţiilor 

Str. Apolodor nr. 17 
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Generale a Finantelor Publice a Judetului .X. - Activitatea de inspectie fiscala, si 
priveste suma totala de .X. lei, reprezentand: 

- .X. lei – impozit pe salarii  
- .X. lei - majorari de intaraziere aferente impozitului pe salarii.        
 

 Contestaţia a fost depusa în termenul prevazut de art.207 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, în raport de data comunicarii  Deciziei de 
impunere nr.F-OT /16.03.2011, respectiv 16.03.2011, emisa de Directia Generala 
a Finantelor Publice a judetului .X. – Activitatea de inspectie fiscala si de data 
depunerii contestatiei la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului .X., 
respectiv 30.03.2011, conform ştampilei Serviciului Registratura Generala, 
aplicata pe contestatia aflata  in original la dosarul cauzei. 
 
 Constatând ca sunt întrunite conditiile prevazute de art.205, art.206, art.207 
şi art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, Directia 
Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala este investita sa se pronunte asupra contestatiei formulata 
de  SC .X. SA .X. - Sectia .X. - Punct de lucru .X.. 

 I. Prin contestatia formulata, SC .X. SA .X. - Sectia .X. – Punct de lucru 
.X. solicita anularea sumelor stabilite suplimentar de plata prin decizia de 
impunere contestata, reprezentand impozit pe veniturile din salarii  in suma 
de .X. lei si majorari de intarziere aferente in suma de .X. lei, motivand 
urmatoarele: 

 In ceea ce priveste contravaloarea permiselor si autorizatiilor de calatorie in 
interes de serviciu si in interes personal acordate salariatilor si membrilor de 
familie a acestora societatea sustine ca nu sunt incluse in veniturile salariale si nu 
sunt impozabile conform art.55 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, avand in vedere prevederile OG nr.112/1999 coroborate cu prevederile 
art.42 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Cu privire la calatoriile in interes personal efectuate pe baza autorizatiei de 
calatorie societatea sustine ca in conformitate cu prevederile art.6 alin.(5) din OG 
nr.112/999 modificata prin Legea nr.125/2004, acestea se declara de catre titular, 
pe propria raspundere, in luna respectiva, cu precizarea traseului si rangului de 
tren folosit in vederea calcularii impozitului datorat, insa nu detine nici o declaratie 
in acest sens, de unde rezulta ca nu au fost cazuri de impozitare pe aceste 
venituri. 
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In ceea ce priveste permisele de calatorie acordate membrilor de familie ai 
salariatilor societatii, contestatoarea sustine ca potrivit prevederilor art.6 alin.(6) 
din OG nr.112/999 modificata prin Legea nr.125/2004, acestea reprezinta 
cupoane de bonuri de valoare ce se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice 
conform dispozitiilor in vigoare si nu sunt venituri impozabile.  

In sustinerea cauzei societatea invoca si Contractul colectiv de munca la 
nivel de unitate, in vigoare in perioada 2006 – 2009 ce cuprinde reglementari cu 
privire la acordarea cu titlu gratuit de permise de calatorie salariatilor societatii si  
membrilor de familie ai acestora. 

De asemenea, societatea sustine ca impozitarea s-a aplicat la valoarea 
insumata a contravalorii autorizatiilor si permiselor acordate, prin aplicarea cotei 
de 16%, dar nu se poate face dovada ca simpla detinere a autorizatiilor si 
permiselor CFR s-a concretizat si in servicii efectiv prestate de .X. in favoarea 
beneficiarilor acestora. 

Societatea contesta si modul de stabilire a veniturilor suplimentare pe 
fiecare salariat pentru anul 2004 fara a se tine cont de prevederile art.6 alin.(5) din 
Legea nr.125/2004.  

   Astfel, societatea solicita anularea deciziei de impunere intrucat potrivit  
prevederilor legale mentionate, contravaloarea autorizatiilor si permiselor de 
calatorie acordate nu reprezinta venituri impozabile.  

 
II. Prin Raportul de inspectie fiscala nr.F-OT.X./16.03.2011 incheiat  de 

organele de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a 
Judetului .X., ce a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscala nr.F-OT 
.X./16.03.2001, s-au constatat si stabilit urmatoarele: 

In perioada 01.01.2005 – 30.06.2009 contestatoarea a acordat avantaje de 
natura salariala angajatilor sai de la Punctul de lucru .X. si membrilor de familie ai 
acestora, constand  in permise si autorizatii de calatorie pe calea ferata si 
abonamente scolare in valoare totala de .X. lei.  

Aceste avantaje salariale acordate nu au fost luate in calcul la stabilirea 
bazei impozabile privind impozitul pe veniturile din salarii motiv pentru care 
organele de inspectie fiscala au procedat la cumularea lor cu salariile din lunile in 
care au fost acordate si au stabilit impozit pe salarii suplimentar in suma  de .X. lei 
in baza prevederilor art.55 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct.70 si pct.74 
din HG nr.44/2004 privind Normele  metodologice de aplicare a Legii nr.57/2003 
privind Codului fiscal.  

 
 III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, 
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precum si actele normative in vigoare in perioada verificata, invocate de 
societate si de organele de inspectie fiscala, se reţin următoarele: 
 
  Referitor la impozitul pe veniturile din salarii in suma de .X. lei si 
accesoriile aferente in suma de .X. lei, Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala, prin Directia generala de solutionare a contestatiilor este investita 
sa se pronunte daca in mod legal organele de inspectie fiscala au majorat 
baza de impozitare a veniturilor salariale realizate de societatea 
contestatoare cu suma de .X. lei reprezentand avantaje in natura primite de 
salariatii de la SC .X. SA .X., Sectia .X. - Punctul de lucru .X.  si membrii de 
familie ai acestora,  constand in permise, autorizatii si abonamente de 
calatorie pe calea ferata, pe perioada 01.01.2005 – 30.06.2009.           
 

In fapt, in perioada verificata SC .X. SA .X., Sectia .X. - Punctul de lucru 
.X. a acordat salariatilor sai, precum si membrilor de familie ai acestora, permise 
si autorizatii de calatorie si abonamente scolare in baza carora aceste persoane 
au beneficiat de gratuitati pentru transportul pe calea ferata. 

Organele de inspectie fiscala au incadrat permisele si autorizatiile de 
calatorie si abonamente scolare acordate salariatilor si membrilor de familie ai 
acestora drept avantaje in natura si au recalculat veniturile din salarii stabilind pe 
perioada 01.01.2005 – 30.06.2009 un impozit pe salarii  suplimentar in suma de 
.X. lei aferent unei baze impozabile suplimentare in cuantum de .X. lei, potrivit 
prevederilor art.55 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct.70 si pct.74 
din HG nr.44/2004 privind Normele  metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 

       
 In drept, potrivit art.43 alin.(1) lit, b din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,   
   “ (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 
       b) salarii; 
  este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din 
categoria respectivă.”  
 La art. 55  alin.(1), alin.(2) lit.j) devenit ulterior lit.k), alin.(3) lit.f) si alin.(4) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,  
se prevede: 
     “(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în 
natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui 
contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent 
de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele 
se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.[…] 
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 (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:[…] 
j) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor. 
 (3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu 
o activitate dependentă includ, însă nu sunt limitate la:[…] 
f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul 
personal;[…]” 
 Potrivit prevederilor pct.67 - pct.69 din  Normele  metodologice de aplicare a 
Legii nr.57/2003 privind Codului fiscal: 
         “67. Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, 
denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din activităţi dependente, 
dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 
          - părţile care intră în relaţia de muncă, denumite în continuare angajator şi 
angajat, stabilesc de la început: felul activităţii, timpul de lucru şi locul desfăşurării 
activităţii; 
         - partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia celeilalte părţi 
mijloacele de muncă, cum ar fi: spaţii cu înzestrare corespunzătoare, 
îmbrăcăminte specială, unelte de muncă şi altele asemenea; 
  - persoana care activează contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu 
capacitatea ei intelectuală, nu şi cu capitalul propriu; 
  - plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de deplasare în 
interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în 
ţară şi în străinătate, şi alte cheltuieli de această natură, precum şi indemnizaţia 
de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 
suportate de angajator potrivit legii; 
  - persoana care activează lucrează sub autoritatea unei alte persoane şi 
este obligată să respecte condiţiile impuse de aceasta, conform legii. 
          68. Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor 
încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de 
natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care 
se referă, şi care sunt realizate din: 
         a) sume primite pentru munca prestată ca urmare a contractului individual 
de muncă, a contractului colectiv de muncă, precum şi pe baza actului de numire: 
                 - salariile de bază; 
                 - sporurile şi adaosurile de orice fel; 
                 - indemnizaţii pentru trecerea temporară în altă muncă, pentru 
reducerea timpului de muncă, pentru carantină, precum şi alte indemnizaţii de 
orice fel, altele decât cele menţionate la pct. 3, având aceeaşi natură; 
                  - recompensele şi premiile de orice fel; 
                  - sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate, potrivit 
legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele acordate 
salariaţilor agenţilor economici; 
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                  - sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia sumelor 
primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor 
salariatului şi familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum 
şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de 
odihnă; 
                  - sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă; 
                  - orice alte câştiguri în bani şi în natură, primite de la angajatori de 
către angajaţi, ca plată a muncii lor; 
       n) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net, alta decât 
cea calificată drept dividend, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, 
potrivit actului constitutiv, sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor; 
       o) alte drepturi sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor. 
 69. Avantajele în bani şi în natură sunt considerate a fi orice foloase primite 
de salariat de la terţi sau ca urmare a prevederilor contractului individual de 
muncă ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz[…]”. 
 
 Potrivit prevederilor legale citate mai sus, pentru veniturile din salarii se 
datoreaza bugetului de stat un impozit in procent de 16%. 
 Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură 
obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract 
individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de 
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se 
acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, fiind 
asimilate salariilor in vederea impunerii, orice avantaje de natură salarială ori 
asimilate salariilor din categoría acestora din urma facand parte, fara a fi 
limitate, si permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul 
personal. 
 Se retine ca  societatea a acordat salariatilor proprii si membrilor de familie 
ai acestora, permise si autorizatii de calatorie in baza prevederilor art.3 din OG 
nr.112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal 
pe căile ferate române, aprobata prin Legea nr.210/2003, care prevede: 
 "ART. 3 
     (1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată de la Compania Naţională de X <<X.>> - S.A., Societatea 
Naţională de X <<X. X>> - S.A., Societatea de Administrare X <<S.A.A.F.>> - 
S.A., Societatea Comercială de X .X. <<.X.>> - S.A., de la filialele acestora, 
precum şi de la subunităţile din structura organizatorică a acestora beneficiază de 
autorizaţii sau permise de calatorie pe căile ferate române, în interes de serviciu 
sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii ca şi personalul 
Societăţii Naţionale de X de .X. <<X. .X.>> - S.A., prevăzute la art. 1. 
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     (2) Membrii de familie ai salariaţilor prevăzuţi la alin.(1) beneficiază anual de 
24 de file de permise de calatorie pe căile ferate române, în mod gratuit. 
     (3) Eliberarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate române 
pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se face pe baza contractelor încheiate 
între Societatea Naţională de X de .X. <<X. .X.>> - S.A. şi unităţile menţionate la 
alin. (1), numai dacă unităţile respective suportă aceste cheltuieli." 
      
 Prin  Legea nr.210/2003 pentru aprobarea OG nr.112/1999 privind calatoriile 
gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române dupa  
articolul 12 s-a introdus articolul 12^2 cu următorul cuprins:   
 “ART. 12^2 
     (1) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate 
române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 şi 4 se 
suportă de agenţii economici sau de instituţiile publice, după caz, şi sunt 
deductibile fiscal. 
     (2) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate 
române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) 
se suportă din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
     (3) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate 
române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 şi 9 se 
suportă de Societatea Naţională de Transport Feroviar de .X. <<C.F.R. .X.>> - 
S.A. şi sunt deductibile fiscal. 
     (4) Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate 
române, emise în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele 
care beneficiază de acestea”. 
  Astfel, potrivit prevederilor legale invocate, contravaloarea achizitiilor si 
permiselor de calatorie pe caile ferate romane de care beneficiaza in mod gratuit 
salariatii X SA, X “X”X SA, S.X. SA si X SA se suporta de agentii economici sau 
de institutiile publice, dupa caz si sunt deductibile fiscal. 
 Insa, la art.298 alin.(1) pct.22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in 
vigoare incepand cu 01.01.2004 se prevede ca: 
 “(1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă:[…] 
    22. Alineatul (4) al articolului 12^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 
112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes 
personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 210/2003; 
 Astfel, incepand cu data de 01.01.2004 contravaloarea autorizaţiilor şi 
permiselor de calatorie pe căile ferate române, emise în mod gratuit, 
constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiază de acestea, 
contrar prevederilor in vigoare pana la acea data. 
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   Se retine ca, potrivit prevederilor legale in vigoare pe perioada verificata, 
contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de calatorie pe căile ferate române de 
care beneficiază, în mod gratuit, salariatii si membrii de familie ai salariatilor 
potrivit legii si contractelor colective si individuale de munca ce se suporta de 
agenţii economici sau de instituţiile publice, după caz, sunt deductibile fiscal in 
anumite limite si constituie venit impozabil pentru persoanele care beneficiaza de 
acestea. 
 Din documentele existente la dosarul cauzei, raport de inspectie fiscala si 
anexele la acesta, se retine ca organele de inspectie fiscala au procedat in mod 
legal la incadrarea contravalorii autorizatiilor, permiselor de calatorie si 
abonamentelor scolare in categoria avantajelor in natura impozabile prin 
cumularea acestora cu veniturile salariale brute din lunile in care au fost acordate 
stabilind astfel pe perioada 01.01.2005 – 30.06.2009 un impozit pe salarii 
suplimentar in suma de .X. lei . 
 De asemenea, se retine ca la stabilirea veniturilor impozabile suplimentare 
de natura salariilor, organele de inspectie fiscala au luat in calcul si au scazut 
contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea de 
domiciliu si localitatea in care se afla locul de munca al salariatilor potrivit art.55 
alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare care stipuleaza ca  
 “(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt 
impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: 
      […] 
     f)contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea 
în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al 
acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură 
locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;” 
 Afirmatia societatii ca drepturile acordate salariatilor unitatii si membrilor de 
familie ai acestora in baza prevederilor OG nr.112/1999 sunt venituri neimpozabile 
ce se incadreaza la Titlul III art.42 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia “contravaloarea 
cupoanelor ce reprezinta bonuri valorice care se acorda cu titlu gratuit 
persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare”, nu poate fi retinuta in 
solutionarea favorabila a cauzei avand in vedere prevederile art.55 alin.2 lit.j) 
coroborate cu prevederile art.55 alin.3 lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza ca : 
  (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:[…] 
 j) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor. 
 (3) Avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin.(4), primite în legătură cu 
o activitate dependentă includ, însă nu sunt limitate la:[…] 
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 f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul 
personal;[…]”. 
 Sustinerea societatii contestatoare potrivit careia pentru anul 2004 organele 
de inspectie fiscala nu au tinut cont de prevederile art.6 alin.(5) din Legea 
nr.125/2004 la stabilire veniturilor suplimentare pe fiecare salariat, nu poate fi 
retinuta in solutionarea favorabila a cauzei, intrucat anul 2004 nu a facut obiectul 
prezentei inspectii fiscale.  

 Prin urmare, avand in vedere cele retinute prin prezenta decizie, 
prevederile legale in vigoare invocate, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum si faptul ca societatea nu aduce in sustinere argumente din care sa 
rezulte o alta stare de fapt fiscala, se retine ca societatea datoreaza impozitul pe 
veniturile din salarii in suma de .X. lei aferent permiselor si autorizatilor de 
calatorie in cuantum de .X. lei acordate gratuit salariatilor si membrilor de familie 
ai acestora, asa cum s-a constatat si stabilit de organele de inspectie fiscala prin 
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspecţia fiscală nr.F-OT.X./16.03.2011, contestatia  urmand a fi respinsa ca 
neintemeiata in baza prevederilor prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr.2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, potrivit căruia: 

„ Contestaţia poate fi respinsă ca: 
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat;”. 

 
În ceea ce priveşte majorările si penalitatile de întarziere aferente 

impozitului pe salarii, se retine că acestea reprezintă măsură accesorie în raport 
cu debitul.  

Intrucat în sarcina contestatoarei s-a retinut ca datorat debitul in suma de 
.X. lei reprezentând impozit pe salarii, contestatoarea datorează şi accesoriile in 
suma de .X. lei in baza principiului de drept accessorium sequitur principale, 
contestatia urmand a fi respinsă ca neîntemeiată şi pentru acest capat de cerere. 
 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, precum si in baza 
prevederilor legale invocate si in temeiul art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din OPANAF 
nr.2.137/31.05.2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se, 
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DECIDE 
 
 

Respingerea ca neintemeiata a contestaţiei formulată de SC .X. 
SA .X., Sectia .X. – Punct de lucru X-.X. ca neîntemeiată pentru suma 
totala de .X. lei, stabilită suplimentar prin Decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspecţia fiscală nr.F-OT 
.X./16.03.2011, reprezentând: 

-  .X. lei - impozit pe salarii  
-  .X. lei - majorari de intaraziere aferente impozitului pe salarii. 
 

 Prezenta decizie poate fi atacata la Tibunalul .X. sau Tribunalul .X., in 
termen de 6 luni de la comunicare. 
 
  
 
DIRECTOR GENERAL 
 
X 
 
 
 
 


