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DECIZIA  NR.  ____91___ 
                                                     din  _________23.07.2010__ 
   
 

privind solu�ionarea contesta�iei  formulat� de 
SC  X �i X X S.A. X   

Sec�ia CFR X Suceava punct de lucru Suceava, Jude�ul  
Suceava înregistrat� la Direc�ia General�  a Finan�elor  
  Publice a jude�ului Suceava sub  nr. X din 08.06.2010 

 
       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, prin adresa nr. X din 04.06.2010, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 08.06.2010, 
cu privire la contesta�ia formulat� de SC X �i X X S.A. X,  punct de lucru Suceava. 

 
     SC X �i X X S.A. X punct de lucru Suceava   str. X X X, jude�ul Suceava contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere XX din 29.04.2010, emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava privind suma total� de X lei, reprezentând: 

- impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor în sum� de X lei  
- major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei.  

 
       Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  

 
       Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 alin (1) 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 

I. SC X �I X X S.A. X punct de lucru Suceava, contest� m�surile stabilite 
prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� XX din 29.04.2010 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava, privind suma total� de X lei reprezentând impozit pe salarii suplimentar 
în sum� de X lei �i major�ri impozit pe salarii în sum� de X lei. 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� autoriza�iile de c�l�torie sunt 

acordate salaria�ilor conform Legii nr. 210/2003 (ce modific� Ordonan�a 112/1999), 
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art. 3 alin. 1 unde se precizeaz� c� „salaria�ii încadra�i cu contract individual de munc� 
pe durat� nedeterminat� de la ... .” – SA…de la filialele acestora … beneficiaz�  de 
autoriza�ii sau permise de c�l�torie pe c�ile ferate române, în interes de serviciu sau în 
interes personal, în mod gratuit…”  

Contestatoarea sus�ine c�, nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 
impozabile c�l�toriile în interes de serviciu conform Legii 571/2003, art. 55 alin.4 
lit.(a) „contravaloarea transportului la �i de la locul de munc� al salariatului, costul 
presta�iilor  pentru tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i 
membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este prev�zut în contractul de munc�”  

 
De asemenea, petenta precizeaz� c�, în conformitate cu prevederile Legii 

571/2003 privind Codul fiscal art. 55, alin.3 lit.(f), la care se face referire în raportul de 
inspec�ie fiscal�: „avantajele, cu excep�ia celor prev�zute la alin. (4), primite în 
leg�tur� cu o activitate men�ionat� la alin.(1) �i (2) includ, îns� nu sunt limitate la : f) 
permise de c�l�torie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal” se 
impoziteaz� c�l�toriile în interes personal �i nu cele în interes de serviciu. 

C�l�toriile în interes personal efectuate în baza autoriza�iei, conform Legii 
125/2004 (ce modific� Ordonan�a 112/1999), art. 6, alin.(5), „se declar� de c�tre 
titular, pe propria r�spundere, în luna respectiv�, cu precizarea traseului �i rangului 
de tren folosit” în vederea calcul�rii impozitului datorat. 

De asemenea, petenta precizeaz� c� nu de�ine nici o declara�ie în acest sens, de 
unde s� rezulte c� nu au fost cazuri de a face impozitarea pe aceste venituri. 

În ceea ce prive�te permisele de c�l�torie a membrilor de familie, societatea 
precizeaz� c� acestea sunt acordate în baza Legii 210/2003, art. 3 alin.(2), unde se 
stipuleaz� c� „Membrii de familie ai salaria�ilor prev�zu�i la alin. (1) beneficiaz� anual 
de 24 de file de permise de c�l�torie pe c�ile ferate române, în mod gratuit.” 

 
Contestatoarea sus�ine c� permisele de c�l�torie acordate membrilor de familie ai 

salaria�ilor nu intr� în categoria avantaje deoarece nu pot fi asimilate no�iunii de foloase 
întrucât gratuitatea lor �i deductibilitatea fiscal� a acestora este stabilit� în mod concret 
de legea special� privind c�l�toriile în interes de serviciu �i în interes personal pe c�ile 
române. 

În conformitatea cu prevederile art. 55 alin. 4 lit. a, din Codul fiscal, societatea 
sus�ine c�  permisele de c�l�torie pe c�ile ferate române emise în mod gratuit, finan�ate 
din buget, nu sunt incluse în no�iunea de avantaj �i nu sunt impozabile iar conform 
prevederilor legale citate anterior „Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile 
salariale �i nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit…Nu sunt incluse în 
veniturile salariale �i nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prev�zute mai 
sus, realizate de persoane fizice, dac� aceste venituri sunt primite în baza unor legi 
speciale �i finan�ate din buget”; 
 

Conform Legii 125/2004, art. 6, alin. 6, „permisele de c�l�torie reprezint� 
cupoane de bunuri de valoare care se acord� cu titlu gratuit persoanelor fizice 
conform dispozi�iilor în vigoare” �i  nu sunt venituri impozabile. 

Petenta precizeaz� c� impozitarea s-a aplicat la valoarea unor servicii prestate dar 
nu se poate face dovada c� simpla de�inere a autoriza�iilor �i permiselor CFR s-a 
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concretizat �i în servicii efectiv prestate de CFR c�l�tori în favoarea beneficiarilor 
acestora �i c� impozitarea s-a efectuat la valoarea însumat� a contravalorii autoriza�iilor 
�i permiselor acordate, prin aplicarea cotei de unice de 16% �i nu s-a impozitat fiecare 
persoan� fizic� distinct. 

Referitor la presta�iile pentru tratament �i odihn�, ajutoarele în bani  reprezentând 
cot� parte 50% din costul biletelor de tratament �i odihn� pentru salaria�ii �i membrii de 
familie ai acestora acordate în perioada mai 2007 – august 2008 în valoare de X lei, 
contestatoarea precizeaz� c� aceste sume au fost acordate din fondul de salarii în cot� 
de 2% �i nu sunt incluse în veniturile salariale potrivit art. 55 alin. 4 lit.(a), unde se 
precizeaz� c� „Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 
impozabile, în în�elesul impozitului pe venit…costul presta�iilor pentru tratament �i 
odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora, 
acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte persoane, astfel cum este 
prev�zut în contractul de munc�.” 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� XX din 29.04.2010 întocmit� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, s-au stabilit în sarcina SC „X �i X X” SA X punct de lucru 
Suceava obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei reprezentând impozit pe salarii 
suplimentar în sum� de X lei �i major�ri de întârziere impozit pe salarii în sum� 
de X lei. 

 
1. În urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC X �i X X S.A. X punct de lucru 

Suceava, în baza adresei XX din 24.03.2010 emis� de D.G.F.P.-A.I.F. X, organele de 
inspec�ie au constatat c� SC X �i X X SA X punct de lucru Suceava a acordat 
salaria�ilor �i membrilor de familie ai acestora, în perioada 01.03.2007 – 30.06.2009, 
autoriza�ii de c�l�torie CFR �i permise de c�l�torie CFR în valoare de X lei. 

La inspec�ia fiscal� s-a constatat c� permisele de c�l�torie pe orice mijloace de 
transport reprezint� avantaje �i sunt asimilate salariilor  în vederea impunerii, conform 
prevederilor art. 55 alin 3 lit. f din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 

Organele de inspec�ie precizeaz� c�, referitor la tratamentul fiscal aplicabil 
permiselor de c�l�torie pe calea ferat� acordate gratuit salaria�ilor �i membrilor de 
familie ai acestora, Direc�ia Legisla�ie Impozite Indirecte din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice, prin adresa nr. ...../07.08.2009, precizeaz� c� avantajele acordate 
salaria�ilor �i membrilor de familie ai acestora sunt asimilate salariilor �i se impoziteaz� 
potrivit reglement�rilor legale privind impozitul pe veniturile din salarii în vigoare pe 
perioada supus� inspec�iei fiscale. 

Având în vedere prevederile actelor normative aplicabile autoriza�iilor de 
c�l�torie CFR �i permiselor de c�l�torie CFR acordate gratuit salaria�ilor �i membrilor 
de familie ai acestora, actuala inspec�ie fiscal� a stabilit c� suma de X lei reprezint� 
venituri asimilate salariilor �i se impoziteaz� conform legii. 

În consecin��, a fost recalculat impozitul pe veniturile asimilate salariilor aferent 
ajutoarelor acordate salaria�ilor �i membrilor de familie ai acestora în valoare de X lei, 
stabilindu-se c� societatea datoreaz� impozit suplimentar în sum� de X lei. 

Pentru neachitarea la termen a sumelor datorate organele de inspec�ie au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
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2. Organele de inspec�ia au constatat c� societatea a acordat salaria�ilor de la 
punctul de lucru Suceava, în perioada mai 2007 – august 2008, avantaje în bani în 
valoare de X lei, reprezentând cot� parte din costul presta�iilor pentru tratament �i 
odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora. 

Organele de inspec�ie precizeaz� c�, prin adresa D.G.F.P-A.I.F. X, înregistrat� în 
cadrul AIF Suceava sub XX/24.03.2010, s-a comunicat faptul c� SC x. SA a înregistrat 
cheltuieli cu presta�ia pentru odihn� �i tratament pentru salaria�ii proprii �i membrii de 
familie ai acestora care, potrivit pct. 71 din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, reprezint� avantaje în în�elesul impozitului 
pe venit. 

Urmare celor precizate anterior, s-a stabilit c� avantajele acordate salaria�ilor si 
membrilor de familie ai acestora sunt asimilate salariilor �i se impoziteaz� potrivit legii, 
fiind astfel calculat impozitul pe veniturile asimilate salariilor aferent ajutoarelor în 
bani acordate salaria�ilor proprii în sum� de X lei, stabilindu-se c� societatea datoreaz� 
impozit suplimentar în sum� de X lei. 

Pentru neachitarea la termen a sumelor datorate, organele de inspec�ie au calculat 
major�ri de întârziere  în sum� de X lei. 
 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 
motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru perioada 
verificat�, s-au re�inut urm�toarele:  

1. Referitor la suma de X lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii 
calculat ca urmare a acord�rii autoriza�iilor �i permiselor de c�l�torie  salaria�ilor 
�i membrilor de familie ai acestora din care impozit în sum� de X lei �i major�ri 
de întârziere în sum� de X lei, cauza supus� solu�ion�rii este daca Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava se poate pronun�a dac� 
contravaloarea autoriza�iilor �i permiselor de c�l�torie acordate salaria�ilor �i 
membrilor de familie ai acestora reprezint� avantaje în natur� care se supun 
impozitului pe salarii, în condi�iile în care prin actul de control nu se face o 
delimitare a autoriza�iilor de serviciu �i a permiselor  de c�l�torie folosite în scop 
personal, care sunt supuse impozit�rii, �i a celor folosite în interes de serviciu, care 
nu sunt supuse impozit�rii. 

  
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC „X �i X X”S.A. X punct de 

lucru Suceava, s-a constatat de c�tre organele de inspec�ie fiscal� c�, în perioada 
01.03.2007 – 30.06.2009, societatea a acordat avantaje unui num�r de 109 salaria�i 
proprii �i membrilor de familie ai acestora, constând în autoriza�ii �i permise de 
c�l�torie în valoare total� de X lei, calculându-se astfel un impozit pe veniturile din 
salarii aferent avantajelor primite în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de X lei.  

Petenta precizeaz� c� se impoziteaz� c�l�toriile în interes personal �i nu cele în 
interes de serviciu, iar impozitarea s-a aplicat la valoarea unor servicii prestate dar nu 
se face dovada c� simpla de�inere a autoriza�iilor �i permiselor CFR s-a concretizat �i în 
servicii efectiv prestate de CFR C�l�tori în favoarea beneficiarilor acestora. 
 
 1.1. Referitor la permisele de c�l�torie acordate salaria�ilor �i membrilor de 
familie ai acestora. 
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 În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art. 55 alin. 1, alin. 2 lit. k �i alin. 3 lit.f din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 

 
Definirea veniturilor din salarii 

    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur� 
ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract 
individual de munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de 
perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se 
acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 
    (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 
    (…) 
    k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor. 
    (3) Avantajele, cu excep�ia celor prev�zute la alin. (4), primite în leg�tur� cu o 
activitate dependent� includ, îns� nu sunt limitate la: 
    f) permise de c�l�torie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul 
personal; 
 
 Având în vedere prevederile legale citate anterior, se re�ine c� sunt considerate 
venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� 
ce desf��oar� o activitate în baza unui contract individual de munc� sau a unui statut 
special prev�zut de lege, indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea 
veniturilor ori de forma sub care acestea se acord�. 
 De asemenea printre tipurile de venituri considerate asimilate salariilor se 
num�r� �i orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor în 
vederea impunerii, care includ �i permisele de c�l�torie pe orice mijloc de transport, 
folosite în interes personal. 
 

� Prevederile pct. 69 �i 70 lit.(d) din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul 
fiscal unde se precizeaz�: 

 
        „69. Avantajele în bani �i în natur� sunt considerate a fi orice foloase primite 
de salariat de la ter�i sau ca urmare a prevederilor contractului individual de 
munc� ori a unei rela�ii contractuale între p�r�i, dup� caz.” 
  
       „70. La stabilirea venitului impozabil se au în vedere �i avantajele primite de 
persoana fizic�, cum ar fi: 
 (…) 
         d) permisele de c�l�torie pe diverse mijloace de transport;” 
 

Urmare textelor de lege enun�ate, se în�elege c� la stabilirea venitului impozabil 
se au în vedere �i avantajele primite de persoana fizic�, cum ar fi �i permisele de 
c�l�torie pe diverse mijloace de transport. 
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În temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c� la calculul impozitului pe 
veniturile din salarii trebuiau cuprinse �i avantajele reprezentând contravaloarea 
permiselor de c�l�torie acordate gratuit membrilor de familie ai salaria�ilor. 

 
Referitor la sus�inerea petentei conform c�reia „permisele de c�l�torie reprezint� 

cupoane de bonuri de valoare care se acord� cu titlu gratuit” aceasta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, deoarece în conformitate cu prevederile pct. 
70 din H.G. 44/2004 amintit anterior, la stabilirea venitului impozabil se au în vedere �i 
avantajele primite de persoana fizic�, printre care �i permisele de c�l�torie pe diverse 
mijloace de transport.  

Cu privire la sus�inerea societ��ii conform c�reia permisele de c�l�torie au fost 
acordate membrilor de familie ai salaria�ilor în baza Legii 125/2004, acesta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât art. 1 alin.3 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, reglementeaz� c�: „În 
materie fiscal�, dispozi�iile prezentului cod prevaleaz� asupra oric�ror prevederi 
din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozi�iile 
codului fiscal.” 

Se re�ine c�, potrivit art. 298 pct. 22 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal la 
data intr�rii în vigoare  a acestei legi , respectiv 01.01.2004, a fost abrogat alin. 4 al art. 
12^2 din Ordonan�a Guvernului nr. 112/1999 aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin 
Legea 210/2003 care prevedea „Contravaloarea autoriza�iilor �i permiselor de 
c�l�torie pe c�ile ferate române, emis în mod gratuit, nu constituie venit impozabil 
pentru persoanele care beneficiaz� de acestea.” 

Potrivit argumentului „per a contrario” dac� o prevedere legal� reglementeaz� un 
anumit aspect, se în�elege c� ea neag� aspectul contrar, în spe��, dac� a fost abrogat� 
prevederea potrivit c�reia „contravaloarea autoriza�iilor �i permiselor de c�l�torie pe 
CFR, emis în mod gratuit, nu constituie venit impozabil pentru persoanele care 
beneficiaz� de acestea” se desprinde concluzia c� inten�ia legiuitorului a fost aceea c� 
respectiva contravaloare a permiselor de c�l�torie s� constituie un venit impozabil 
pentru persoanele beneficiare. 

În consecin��, avantajele în natur� sub forma permiselor de c�l�torie acordate 
gratuit salaria�ilor pentru membrii de familie ai acestora sunt venituri impozabile pentru 
care societatea avea obliga�ia s� calculeze �i s� vireze impozitul aferent, în 
conformitate cu dispozi�iile mai sus aplicate. 
 

1.2. Cu privire la autoriza�iile acordate salaria�ilor 
 
 În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

 
„ART. 55 

� Prevederile art. 55 alin. (4) lit. a din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 „Art.55 

Definirea veniturilor din salarii 
    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur� 
ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract 
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individual de munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de 
perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se 
acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 
    (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 
    (…) 
    k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor. 
    (3) Avantajele, cu excep�ia celor prev�zute la alin. (4), primite în leg�tur� cu o 
activitate dependent� includ, îns� nu sunt limitate la: 
    f) permise de c�l�torie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul 
personal; 
    (4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 
impozabile, în în�elesul impozitului pe venit: 
    a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în 
gospod�riile proprii ca urmare a calamit��ilor naturale, ajutoarele pentru bolile 
grave �i incurabile, ajutoarele pentru na�tere, veniturile reprezentând cadouri 
pentru copiii minori ai salaria�ilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea 
transportului la �i de la locul de munc� al salariatului, costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de 
familie ai acestora, acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este prev�zut în contractul de munc�.” 
  
 Prin textul de lege men�ionat, se în�elege c� nu sunt nu sunt incluse în veniturile 
salariale �i nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit, contravaloarea 
transportului la �i de la locul de munc� al salariatului, costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie 
ai acestora, acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte persoane, astfel cum 
este prev�zut în contractul de munc�. 
 În actul de control încheiat de organele fiscale din cadrul Activit��ii de inspec�ie 
fiscal� Suceava, se face precizarea c� ”În perioada 01.03.2007 – 30.06.2009, S.I.R.V 
C.F.R punct de lucru Suceava a acordat avantaje salaria�ilor de la punctul de lucru 
Suceava care sunt în num�r de 109 �i membrilor de familie ai acestora constând în 
autoriza�ii �i permise de c�l�torie, valoarea total� a acestora fiind în sum� de X lei. 

Pentru clarificarea acestei situa�ii, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava – Biroul Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr. X din 15.03.2010  a 
solicitat Direc�iei generale de metodologii fiscale, îndrumare �i asisten�� contribuabili 
din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, preciz�ri cu privire la 
tratamentul fiscal, din punct de vedere al Titlului III din Legea 571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, privind autoriza�iile �i permisele de c�l�torie pe 
calea ferat� acordate angaja�ilor �i membrilor de familie ai acestora. 

Prin adresa de r�spuns nr. …, aflat� la dosarul cauzei, Direc�ia general� de 
metodologie fiscal�, îndrumare �i asisten�� contribuabili face precizarea c�: 

„Autoriza�iile �i permisele de c�l�torie acordate salaria�ilor �i membrilor de 
familie ai acestora, altele decât cele pentru transport la �i de la locul de munc� al 
salaria�ilor, reprezint� venituri asimilate salariilor care se impun în condi�iile 
legii”   
 Urmare celor precizate anterior, se re�ine c� sunt supuse impozit�rii permisele �i 
autoriza�iile de c�l�torie acordate �i folosite în scopul personal al salaria�ilor, iar 



 8 

conform Legii 125/2004 art. 6, alin. 5 acestea „Se declar� de c�tre titular, pe propria 
r�spundere, în luna respectiv�, cu precizarea traseului �i a rangului de tren 
folosit” în vederea calcul�rii impozitului datorat.  
 În ceea ce prive�te autoriza�iile de c�l�torie acordate salaria�ilor �i folosite de 
acestea în interes de serviciu, potrivit art. 55 citat anterior, acestea nu sunt incluse în 
veniturile din salarii �i nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit. 
  
 Prin actul de control întocmit de organele fiscale se impoziteaz� atât 
contravaloarea autoriza�iile cât �i cea a permiselor acordate personalului �i membrilor 
de familie ai acestora f�r� a se face o delimitare în ceea ce prive�te autoriza�iile folosite 
în scop personal care sunt supuse impozit�rii �i a celor folosite în interes de serviciu 
care se acord� cu titlu gratuit, conform art. 55 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 Având în vedere c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii 
un impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor în sum� de X lei, aferent 
permiselor �i autoriza�iilor de c�l�torie acordate membrilor de familie ai salaria�ilor �i 
salaria�ilor f�r� a se prezenta cât reprezint� valoarea permiselor �i cât reprezint� 
valoarea autoriza�iilor folosite în interes personal �i a celor folosite în interes de 
serviciu, rezult� c� organul de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra legalit��ii 
stabilirii acestui impozit. 
  

 Fa�� de cele prezentate urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� XX din 29.04.2010 privind obliga�iile fiscale în 
sum� de X lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii calculat ca urmare a 
acord�rii autoriza�iilor �i permiselor de c�l�torie  salaria�ilor �i membrilor de familie ai 
acestora din care impozit în sum� de X lei �i major�ri de întârziere în sum� de X lei, 
potrivit principiului de drept „accesorium sequitur principale”(accesoriul urmeaz� 
principalul), urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în 
termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru 
suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale 
aplicabile în spe��. 
                  

În ceea ce prive�te desfiin�area, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art. 216 alin. 3 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�:  

„Art. 216  
         (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus desfiin�area 
actelor atacate, se vor avea în vedere:  
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� prevederile pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� 
de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 

� prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Anexa nr. 1, 
unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile 
de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la cota parte reprezentând costul presta�iilor pentru tratament 

�i odihn� acordat� de SC x punct de lucru Suceava pentru salaria�ii proprii  �i 
membrii de familie ai acestora  în sum� de X lei pentru care s-a calculat un 
impozit în sum� de X lei �i major�ri de întârziere în sum� de X lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, acordat� de 
SC ....punct de lucru Suceava pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai 
acestora  reprezint� avantaje, care se supun impozitului pe venit. 

 
În fapt, organele de inspec�ia precizeaz� c� societatea a acordat salaria�ilor de la 

punctul de lucru Suceava în perioada mai 2007 – august 2008 avantaje în bani în 
valoare de X lei, reprezentând cot� parte din costul presta�iilor pentru tratament �i 
odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familia ai acestora. 

Petenta precizeaz� c� aceste sume au fost acordate din fondul de salarii în cot� de 
2% �i nu sunt incluse în veniturile salariale potrivit art. 55 alin. 4 lit. a din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform 
c�ruia” (4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 
impozabile, în în�elesul impozitului pe venit:, costul presta�iilor pentru tratament �i 
odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora, 
acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte persoane, astfel cum este 
prev�zut în contractul de munc�.” 
 

În drept, în ceea ce prive�te avantaje de natur� salarial� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 55 alin. 1 �i alin. 2 lit. k din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabil în spe��: 

 
   ART. 55 
    „Definirea veniturilor din salarii 
    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani �i/sau în natur� 
ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o activitate în baza unui contract 
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individual de munc� sau a unui statut special prev�zut de lege, indiferent de 
perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se 
acord�, inclusiv indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 
    (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: 
     (…) 
    k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor.” 

 
� Prevederile pct. 69 �i pct. 71 din Hot�rârea nr. 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, unde 
se precizeaz�: 

 
„69. Avantajele în bani �i în natur� sunt considerate a fi orice foloase primite 

de salariat de la ter�i sau ca urmare a prevederilor contractului individual de 
munc� ori a unei rela�ii contractuale între p�r�i, dup� caz.” 
 

71. „Avantajele în bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri �i 
servicii, precum �i sumele acordate pentru distrac�ii sau recreare.” 

 
Din textele de lege expuse anterior se în�elege c� sunt considerate venituri din salarii 

toate veniturile în bani �i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o 
activitate în baza unui contract individual de munc� sau a unui statut special prev�zut 
de lege, indiferent de perioada la care se refer�, de denumirea veniturilor ori de forma 
sub care ele se acord�. 

De asemenea, în  vederea impunerii, sunt asimilate salariilor �i orice alte sume sau 
avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor. 

În ceea ce prive�te avantajele în bani, textul de lege citat precizeaz� c� acestea pot fi 
sumele primite pentru procurarea de bunuri �i servicii, precum �i sumele acordate 
pentru distrac�ii sau recreare. 

 
În ceea ce prive�te costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, inclusiv 

transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora, sunt 
aplicabile: 

 
� Prevederile art. 55 alin. 4 lit. a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile, unde se precizeaz�: 
 

Art. 55 
(4) Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 

impozabile, în în�elesul impozitului pe venit: 
a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospod�riile 
proprii ca urmare a calamit��ilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave �i 
incurabile, ajutoarele pentru na�tere, veniturile reprezentând cadouri pentru 
copiii minori ai salaria�ilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea 
transportului la �i de la locul de munc� al salariatului, costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de 
familie ai acestora, acordate de angajator pentru salaria�ii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este prev�zut în contractul de munc�. 
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Conform textului de lege enun�at, nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt 

impozabile, în în�elesul impozitului pe venit, contravaloarea transportului la �i de la 
locul de munc� al salariatului, costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, inclusiv 
transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora, acordate de 
angajator pentru salaria�ii proprii sau alte persoane, astfel cum este prev�zut în 
contractul de munc�. 

 
Urmare celor precizate se re�ine c� organul de inspec�ie fiscal� face precizarea 

c�, costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru 
salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora reprezint� avantaje si le 
încadreaz� la pct. 69 �i 71 din H.G. 44/2004 citat anterior, de�i conform art. 55 alin. 4 
citat costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii 
proprii �i membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salaria�ii proprii 
sau alte persoane nu sunt incluse în veniturile salariale �i nu sunt impozabile, în 
în�elesul impozitului pe venit.  

Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� încadreaz� costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie 
ai acestora în categoria avantajelor de natur� salarial� care se impoziteaz�, f�r� s� 
precizeze care sunt considerentele care au stat la baza acestei concluzii. 

De asemenea, organele de inspec�ie fac precizarea c� D.G.F.P. X, prin adresa 
înregistrat� în cadrul D.G.F.P. Suceava - AI.F. sub nr.7X/24.03.2010, aten�ioneaz� 
asupra faptului c� SC ... S.A. a înregistrat cheltuieli cu presta�ia de odihn� �i tratament 
pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora, iar potrivit pct. 71 din H.G. 
44/2004 acestea reprezint� avantaje în în�elesul impozitului pe venit.    

În concluzia celor enun�ate anterior, se re�ine c� din documentele existente la 
dosarul cauzei nu rezult� cu claritate motivul pentru care organele de inspec�ie au 
procedat la încadrarea costului presta�iilor pentru tratament �i odihn� în categoria 
avantajelor de natur� salarial�, constat�rile acestora bazându-se doar pe preciz�rile 
enun�ate de D.G.F.P. – A.I.F. X prin adresa mai sus men�ionat�. 

 
La art. 107 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, se stipuleaz� c�: 
„Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 

se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 
Totodat�, conform art. 7 din acela�i act normativ, „(2) Organul fiscal este 

îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate 
informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va 
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� în raportul  de inspec�ie fiscal� se 
prezint� constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal, iar organul fiscal 
trebuie s� depun� toate diligen�ele pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului �i în acest scop s� î�i exercite rolul activ, fiind îndrept��it s� ob�in� �i 
s� utilizeze toate informa�iile �i documentele pe care le consider� utile în func�ie de 
circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute de lege.  
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De asemenea, rezult� c� la baza emiterii deciziei de impunere st� raportul de 
inspec�ie fiscal�, care se întocme�te în urma acelei inspec�ii �i în care sunt prezentate 
constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 

La art. 105 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede c�: „(1) 
Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.” 

Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 972 / 2006 privind aprobarea 
formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�", anexa nr. 2 – Instruc�iuni de completare a formularului 
"Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�", referitor la completarea punctului 2.1.2 - "Motivul de fapt" �i 
punctului 2.1.3. – “Temeiul de drept” din decizie, prevede urm�toarele: 

„Punctul 2.1.2: se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care contribuabilul 
a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct 
de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, 
precum �i prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât 
pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru accesoriile calculate pentru 
aceasta.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organul de control are obliga�ia s� 
motiveze decizia de impunere atât faptic, cât �i legal. 

La art. 94 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede 
c�: 

„(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând 

din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind 
legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea 
îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante 
pentru aplicarea legii fiscale;”. 

Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului  nr. 1050/ 2004, la 
punctul 102.1, prev�d urm�toarele:  

„102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de 
impunere, organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele 
justificative �i eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie mijloace de 
prob� �i sunt relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 

Se re�ine c� organele fiscale trebuie s� fac� investigarea fiscal� a tuturor actelor 
�i faptelor rezultate din activitatea contribuabilului supus inspec�iei, astfel încât s� 
clarifice corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil, 
respectarea prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� 
caz, a bazelor de impunere �i stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�. 

Fa�� de prevederile legale men�ionate �i din analiza deciziei de impunere 
contestat� se conchide c� din actul administrativ atacat nu rezult� cu claritate situa�ia de 
fapt; organule de inspec�ie încadrând costul presta�iilor pentru tratament �i odihn�, 
inclusiv transportul pentru salaria�ii proprii �i membrii de familie ai acestora care nu se 
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impoziteaz�, în categoria avantajelor de natur� salarial�, care se impoziteaz�, f�r� 
sa precizeze care sunt considerentele care au stat la baza acestei concluzii. 

 
Având în vedere cele precizate anterior, organul de solu�ionare competent nu se 

poate pronun�a asupra acestor capete de cerere, drept pentru care urmeaz� a se 
desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� XX, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
28.04.2010, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub X din 28.04.2010, pentru 
impozitul pe veniturile din salarii în sum� de X lei �i pentru major�rile de întârziere 
aferente de X lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� 
echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a 
prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii asupra contesta�iei” 

din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, potrivit c�rora: 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus desfiin�area 
actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din Normele metodologice 
de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, 
unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� 
de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Anexa nr. 1, 
unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile 
de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în  temeiul prevederilor 
art. 55 alin. 1, alin. 2, alin. 3 �i alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 6 alin. 5 din Legea 125/2004 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 32/2004 de modificare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 112/1999 privind c�l�toriile gratuite pe c�ile ferate romane, pct. 69, pct. 
70 �i pct. 71 din Ordonan�a Guvernului 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 107, art. 105, art. 
94 �i art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pct. 102.5 din 
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Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 92/2003 aprobate prin H.G. 
1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, Ordinul 
Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 972 / 2006 privind aprobarea formularului 
"Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�", republicat�, se: 
 

                                   D E C I D E : 
 

Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
XX/29.04.2010 întocmit� de Activitatea de Inspec�ie fiscal� Suceava,  privind suma de  
total� de X lei, reprezentând: 

- impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor în sum� de X lei  
- major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei, urmând ca printr-o alt� 

echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare 
a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad� �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal, având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 
 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care s-a dispus 
desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii prezentei, de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia de impunere 
contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de la 

data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


