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DECIZIA NR. …………/…………..2011 
privind soluţionarea contestaţiei depusa de 

S.C. AA S.R.L. Satu Mare 
inregistrate la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare 

sub nr....../.....2011 
 
 Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de S.C. AA 
S.R.L. Satu Mare, prin contestatia nr. ...../.....2008 formulata impotriva Deciziei de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala 
inregistrata sub nr. ...../.....2008 intocmita pe baza Raportului de inspectie fiscala 
nr....../.....2008, intocmite de Administratia Finantelor Publice Satu Mare, Serviciul 
Inspectie Fiscala Persoane Juridice .... 
 Prin Decizia nr....../......2008, emisa de D.G.F.P. Satu Mare prin Biroul solutionare 
contestatii, data in solutionarea contestatiei nr....../.....2008, s-a suspendat solutionarea 
contestatiei nr....../.....2008, pana la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala, 
procedura administrativa urmand a fi reluata la incetarea definitiva a motivului care a 
determinat suspendarea, in conditiile legii. Biroul juridic din cadrul D.G.F.P. Satu Mare, 
prin adresa nr....../.....2011 ne transmite copie de pe sentinta civila nr....../..../........2009 
pronuntata de Tribunalul Satu Mare in dosar nr....../..../2008, prin care a fost admisa 
actiunea reclamantei S.C. AA S.R.L. ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila 
nr...../2010 – .../.....2011, pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar 
nr...../.../CA/2010 privind anularea deciziei nr....../......2008 emisa de D.G.F.P. Satu Mare 
in solutionarea contestatiei formulate pe cale administrativa de atac, anuleaza decizia 
de impunere nr....../.....2008 emisa de A.C.F. Satu Mare, in baza Raportului de inspectie 
fiscala nr....../.....2008, cu privire la obligatii suplimentare de plata in suma de ..... lei. 
 Avand in vedere faptul cele expuse anteriore, se trece la solutionarea pe fond a 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Directia Generala a Finantelor 
Publice a Judetului Satu Mare 
Compartimentul Solutionare 
Contestatii 

P-ţa Romana nr. 3-5 
Satu Mare 
Tel:  +0261-768772 
Fax: +0261-732115 
 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 



 2

contestatiei, in conditiile legii. 
 
 S.C. AA S.R.L. Satu Mare  are sediul in localitatea Satu Mare, str. Diana, nr.9, 
jud. Satu Mare, nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Satu Mare 
J...../869/1993, cod unic de inregistrare RO 4624970. 
 Societatea a formulat contestatia prin “.....& .......... -avocati asociati-“. La dosarul 
cauzei s-a atasat imputernicirea avocatiala in conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) 
lit.e) din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspectia fiscala inregistrata sub nr. ...../.....2008 a fost preluata de administratorul 
societatii in 06.05.2008. Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.205 
alin.(1), Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative 
fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor 
administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia 
Generala a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra 
cauzei.      
 Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), Titlul IX 
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din 
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor 
administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia 
Generala a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra 
cauzei.      
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
  
 I. S.C. AA S.R.L. Satu Mare prin contestatia formulata impotriva Deciziei de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala 
inregistrata sub nr. ...../.....2008 intocmita pe baza Raportului de inspectie fiscala 
nr....../.....2008, emise de Administratia Finantelor Publice Satu Mare, Activitatea de 
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inspectie fiscala Satu Mare, Serviciul de  inspectie fiscala ...I, contesta suma de ..... lei, 
reprezentand: 
- taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar      ..... lei 
- majorari de intarziere             ..... lei 
- impozit pe profit suplimentar          ..... lei 
- majorari de intarziere             ..... lei 
- impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor            ..... lei 
- majorari de intarziere                ..... lei 
- contributia de asigurari sociale datorata de angajator         ..... lei 
- majorari de intarziere                ..... lei 
- contributia de asigurari sociale retinuta  
de la asigurati                                        ..... lei 
- majorari de intarziere                ..... lei 
- contributia de asigurare pentru accidente de munca  
si boli profesionale              ..... lei 
- majorari de intarziere                     ..... lei 
- contributia de asigurai pentru somaj datorata de angajator           ..... lei 
- majorari de intarziere                  ..... lei 
- contributia individuala de asigurari pentru somaj  
retinuta de asigurati                    ..... lei 
- majorari de intarziere                 ..... lei 
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator      ..... lei 
- majorari de intarziere                             ..... lei 
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator       ..... lei 
- majorari de intarziere               ..... lei 
- contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice de 
la persoane juridice sau fizice                   ..... lei 
- majorari de intarziere                 ..... lei 
- fond de garantie salarii                       ..... lei 
- majorari de intarziere         ..... lei. 
 

In contestatie se aduc urmatoarele argumente: 
a) modalitatea de stabilire a acestor obligatii fiscale suplimentare este gresita, deoarece 
sustine ca si-a achitat toate obligatiile fiscale 
b) se arata ca nu este de accord cu cele cuprinse in Raportul de inspectie fiscala 
incheiat la ......04.2008, intrucat au fost preluate ad literam din Procesul Varbal incheiat 
la data de ......04.2008 cu acelasi prilej. 
c) In contestatie se arata ca “la fila 33 din Procesul Verbal incheiat la data de ..... aprilie 
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2008 se face referire la nota de receptie 1/A din 17 decembrie 2007 precum si cu 
referire la factura emisa de catre asociat care a fost primita si semnata de asociatul unic 
S. G., documente care nu au fost luate in considerare”.  
d) In contestatie se arata ca marfa trecuta in Nota de receptie nu ar fi intrat pe teritoriul 
Romaniei, motiv pentru care nu se datoreaza nici accize, nici impozit pe profit si nici 
taxa pe valoarea adaugata suplimentare. 
e) In contestatie se arata ca au fost calculate obligatii de plata ce se “bazeaza doar pe o 
nota explicative data de Z. P., conform careia acesta desfasura activitati lucrative fara a 
avea dovada existentei unui contract individual de munca valabil incheiat”. 
  

In urma celor prezentate petenta solicita admiterea contestatiei ca temeinica si 
legala. 
 
 II.1) Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata nr. 
...../.....2008 intocmita pe baza Raportului de inspectie fiscala nr. ...../.....2008, emise de 
Administratia Finantelor Publice Satu Mare, Activitatea de inspectie fiscala, Serviciul de  
inspectie fiscala ..., s-au constatat urmatoarele: 
 
 Referitor la impozit  pe profit 
 
 Perioada verificata este .......2005 - ..........2007. 
 In anul 2007, din verificarea efectuata a rezultat ca societatea nu a inregistrat in 
evidentele contabile toate veniturile, astfel ca organele de inspectie fiscala au procedat 
la stabilirea veniturilor si cheltuielilor, conform art. 67 din Codul de Procedura Fiscala 
aprobat prin O.G. 92/2003. 
 Societatea avea obligatia inregistrarii unor venituri totale in suma de .......... lei, cu 
cheltuieli aferente de ...... lei. Dupa recuperarea pierderilor din anii precedenti de ..... lei, 
organele de inspectie fiscala au stabilit un profit impozabil la nivelul anului 2007 de ...... 
lei, un impozit suplimentar in cota de 16%, respectiv ..... lei. La sfarsitul trimestrului I 
2007, societatea dupa recuperarea pierderilor din anii precedenti, realizeaza profit, 
datorand impozit la bugetul de stat. 
 Avand in vedere ca societatea nu a evidentiat si respectiv virat la bugetul de stat 
impozitul aferent activitatii desfasurate au fost calculate majorari de intarziere de ..... lei. 
 Prin faptele de mai sus au fost incalcate prevederile Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, art.19, O.G. 92/2003, privind Codul de procedura Fiscala art. 22 si 78, alin 
4 si Legea nr. 82/1982 a contabilitatii, art. 43. 
 
 Referitor la taxa pe valoarea adaugata  
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 Perioada verificata: .........2007 - ...........2007 
 In perioada ........-..........2007 societatea a inregistrat venituri suplimentare din 
operatiunile comerciale desfasurate fara ca acestea sa fie inregistrate in contabilitate si 
respectiv sa se calculeze, inregistreze si sa se vireze la bugetul de stat taxa pe valoarea 
adaugata aferenta. Astfel, organele de inspectie fiscala  au stabilit  ca obligatie de plata 
suplimentara suma de ......... lei, la care s-au calculat majorari de intarziere de ......... lei, 
calculate pana la .........2008.  
 In drept, sunt invocate prevederile art. 137, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, art. 43 din Legea contabilitatii nr. 
82/19.....,  
 De asemenea organele de inspectie fiscala au constatat ca, M.A. a intocmit 
facturi de livrare in anul 2007 catre S.C. AA S.R.L. in valoare de ..... lei, fara ca acestea 
sa fie inregistrate in contabilitate. 
 Prin urmare, organele de inspectie fiscala au considerat marfurile lipsa in 
gestiune fiind colectata taxa pe valoarea adaugata aferenta, conform art. 128, alin. 4, 
lit.d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 S-au calculat majorari de intarziere de 554 lei pana la 20.04.2008, in baza art.119 
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.  
 
 Referitor la impozitul pe venitul de natura salariala  
 
 Avand in vedere cele mentionate, pentru neretinerea si achitarea in perioada 
01.09.2006 -28.02.2008 a impozitului pe veniturile de natura salariala realizate de catre 
Z. P. s-a procedat la estimarea bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala luand ca baza de calcul salarul minim pe economie 
in perioadele respective, iar pentru veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in 
sistem en-gross, rezultand suma de ..... lei stabilita suplimentar la care au fost calculate 
majorari de intarziere in suma de ..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
 In drept, sunt invocate prevederile art. 56, alin. 2, lit. (j) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal,  art. 43, alin. 1, lit. (b) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
   
 Referitor la constituirea si virarea contributiei individuale de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati 
  
 Organele de inspectie fiscala au procedat la estimarea bazei de impunere 
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conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala stabilind 
suplimentar suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
..... lei pana la 20.04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
  
             Referitor constituirea si virarea contributiei  de asigurari sociale datorata 
de angajator 
  
 Organele de inspectie fiscala au procedat la estimarea bazei de impunere 
conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala stabilind 
suplimentar suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
   

Referitor la constituirea si virarea contributiei la fondul de asigurari pentru 
accidente de munca si boli profesionale  
  
 Organele de inspectie fiscala au procedat la estimarea bazei de impunere 
conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala stabilind 
suplimentar suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 

 
Referitor la constituirea si virarea contributiei angajatorului la bugetul 

asigurarilor pentru somaj 
 
  Organele de inspectie fiscala au procedat la estimarea bazei de impunere 
conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala stabilind 
suplimentar suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
 
 Referitor la constituirea si virarea contributiei  individuale la bugetul 
asigurarilor pentru somaj 
       
 Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente venitului de 
natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 este in  suma 
de ..... lei stabilita suplimentar la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
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..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
  
 Referitor la fondul asigurarilor de sanatate datorat de angajator   
  
 Contributia la fondul asigurarilor de sanatate datorat de angajator aferenta 
venitului de natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 
este in suma de ..... lei stabilita suplimentar la care au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de ..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala. 
 
 Referitor la fondul asigurarilor de sanatate datorat de asigurati   
 
 Contributia la fondul asigurarilor de sanatate datorat de angajator aferenta 
venitului de natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 
este in suma de ..... lei stabilita suplimentar la care au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de ..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala. 
  
            Referitor la contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane 
juridice sau fizice 
    
 Situatia calculului contributiei privind concediile si indemnizatiile de asigurari de 
sanatate în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de 
natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 este in  suma 
de ..... lei stabilita suplimentar la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 
..... lei pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
 
 Referitor la fondul  de garantare pentru plata creantelor salariale 
          
 Contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datorat în 
conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala 
obtinut de Z.P. pentru perioada 01.09.2006 –28.02.2008 este in suma de ..... lei stabilita 
suplimentar la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de ..... lei pana la 
......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
 
 II.2) Prin Referatul nr.43857/19.06.2008 cu propuneri de solutionare a 
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contestatiei nr....../.....2008 inaintata de S.C. AA S.R.L.  Satu Mare, Administratia 
Finantelor Publice Satu Mare, Serviciul de  inspectie fiscala ...,  precizeaza urmatoarele: 
 Prin contestatia formulata petenta nu aduce probe noi care nu au fost prezentate 
in perioada controlului, argumente de natura sa modifice opinia exprimata in raportul de 
inspectie fiscala. 
   
 III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pentru perioada verificata, invocate de contestatoare si de 
organele de inspectie fiscala, se retin urmatoarele:  
 
 Referitor la impozit  pe profit 
 
 Perioada verificata este .......2005 - ...........2007. 
 Echipa de inspectie fiscala a efectuat controlul prin sondaj asupra urmatoarelor 
aspecte: 
- verificarea documentelor care stau la baza inregistrarii in contabilitate a veniturilor si 
cheltuielilor, precum si modul de evidentiere si de determinarea cheltuielilor 
nedeductibile din punct de vedere fiscal.  
- verificarea inregistrarii veniturilor aferente activitatilor desfasurate. 
- respectarea normelor privind intocmirea situatiilor financiare anuale. 
 In anul 2005 societatea a inregistrat o pierdere de ........ lei, iar in anul 2006 o 
pierdere de ........... lei si ca urmare nu datoreaza impozit. 
 In anul 2007, conform evidentelor contabile ale societatii, a fost inregistrata o 
pierdere de ............. lei. Din actele existente la dosarul cauzei a rezultat ca societatea 
nu a inregistrat in evidentele contabile veniturile din vanzarea cafelei prajite, precum si 
din activitatea de desfacere prin unitatile proprii, astfel ca in mod corect si legal organele 
de inspectie fiscala au procedat la stabilirea veniturilor si cheltuielilor, in conformitate cu 
prevederile art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
 Societatea avea obligatia inregistrarii unor venituri totale in suma de .......... lei, cu 
cheltuieli aferente de .......... lei. Dupa recuperarea pierderilor din anii precedenti de ....... 
lei, rezultand un profit impozabil la nivelul anului 2007 de ......... lei. 
 Societatea, fata de profitul impozabil determinat, datoreaza un impozit in cota de 
16%, respectiv ..... lei. Din analiza efectuata, rezulta ca la sfarsitul trimestrului I 2007, 
societatea dupa recuperarea pierderilor din anii precedenti, realizeaza profit, datorand 
impozit la bugetul de stat. 
 Avand in vedere ca societatea nu a evidentiat si respectiv virat la bugetul de stat 
impozitul aferent activitatii desfasurate au fost calculate in mod corect si legal majorari 
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de intarziere in suma  de ..... lei. 
 In drept, sunt incidente spetei prevederile: 
- art.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal: 
 “(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice 
sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care 
se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La 
stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 
- art. 22 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura Fiscala: 
 “Prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului cod, se înţelege: 
a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, 
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;”. 
 
 Referitor la taxa pe valoarea adaugata  
 
 Perioada verificata: .........2007 - .............2007 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta ca organele de 
inspectie fiscala la verificarea pe aceasta perioada s-a urmarit realitatea datelor inscrise 
in jurnalul de vanzari si cumparari cu a celor din actele emise de catre societate si 
furnizori, preluarea intocmai a totalurilor din cele doua jurnale de vanzari si cumparari in 
deconturile lunare de  T.V.A., precum si concordanta acestor date cu evidenta contabila 
a societatii si fisa sintetica de calcul accesorii. 
 In perioada 01.01-31.12.2007 societatea a realizat venituri suplimentare din 
operatiunile comerciale desfasurate fara ca acestea sa fie inregistrate in contabilitate si 
respectiv sa se calculeze, inregistreze si sa se vireze la bugetul de stat taxa pe valoarea 
adaugata aferenta. 
 Avand in vedere situatia veniturilor suplimentare stabilite ca urmare a inspectiei 
fiscale si relatate la punctul anterior referitor la impozit pe profit, in mod legal si corect 
organele de inspectie fiscala au stabilit ca obligatii de plata suplimentare suma de ......... 
lei, la care s-au calculat majorari de intarziere de ............ lei, calculate pana la 
20.04.2008. 
 In drept, sunt incidente spetei prevederile art. 137, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, potrivit carora: 
,,Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugata este constituita din: a) pentru livrari de 
bunuri si prestari de servicii din tot ce se constituie contrapartida obtinuta sau care 
urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului’’. 
 Din actele existente la dosarul cauzei reiese ca, potrivit raportarilor M.A., au fost 
intocmite facturi de livrare in anul 2007 catre S.C. AA S.R.L. in valoare de ........... lei, 
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fara ca acestea sa fie inregistrate in contabilitate. 
 Prin urmare, organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal, au considerat 
marfurile lipsa in gestiune fiind colectata taxa pe valoarea adaugata aferenta, conform 
art. 128, alin. 4, lit.d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare care prevede:  
 ,, alin. 4. - Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarelor 
operatiuni:  
lit. (d) - bunurile constatate lipsa din gestiune’’. 
 T.V.A. aferenta lipsurilor in gestiune este in cuantum de ......... lei, fata de care s-
au calculat majorari de intarziere in suma de ......... lei pana la 20.04.2008, in baza 
art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
 
 Valoarea totala a T.V.A. stabilita suplimentar este in suma totala de ..... lei si a 
majorarilor de intarziere in suma totala de ..... lei,  aferente vanzarilor prin unitatile 
proprii si in sistem en-gross, respectiv cu privire la aprovizionarile de la de la M.A.. 
 
 Referitor la impozitul pe venitul de natura salariala  
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta ca organele de 
inspectie fiscala au verificat statele de plata si centralizatoarele acestora pentru lunile: 
iunie, septembrie, noiembrie, decembrie 2005, ianuarie, aprilie, mai, iulie, octombrie, 
decembrie 2006, integral 2007 si februarie 2008. 
 Organele de inspectie fiscala, pentru neretinerea si achitarea in perioada 
01.09.2006 -28.02.2008 a impozitului pe veniturile de natura salariala realizate de catre 
Z. P., in mod legal si corect au procedat la estimarea bazei de impunere conform art. 67 
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala luand ca baza de calcul salarul 
minim pe economie in perioadele respective, iar pentru veniturile in natura, pretul la 
valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 In urma celor prezentate, rezulta un impozit pe venitul de natura salariala pentru 
perioada 01.09.2006 –28.02.2008 in suma de ..... lei, stabilit suplimentar, la care au fost 
calculate majorari de intarziere in suma de ..... lei, pana la ......04.2008, in baza art.119 
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
 In drept, sunt incidente spetei urmatoarele dispozitii legale: 
- art. 56, alin. 2, lit. (j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, unde se specifica:  
,, In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor : 
orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor ‘’ ; 

- art. 43, alin. 1, lit. (b) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal unde se 
mentioneaza urmatoarele :  
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,, Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil coerspunzator 
fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din : 

salarii’’. 
   
 Referitor la constituirea si virarea contributiei individuale de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati 
  
 Perioada verificata este 01.04.2005-28.02.2008. 
 Pentru neretinerea si achitarea contributiei individuale de asigurari sociale in 
perioada 01.09.2006 -28.02.2008 aferenta veniturilor de natura salariala obtinute de Z. 
P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal, au procedat la estimarea bazei 
de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala luand 
ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Astfel s-a stabilit suplimentar contributia individuala de asigurari sociale în 
conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, pentru perioada 01.09.2006 – 
28.02.2008, in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma 
de ..... lei, pana la 20.04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala. 
  
             Referitor constituirea si virarea contributiei  de asigurari sociale datorata 
de angajator 
  
            Perioada verificata este 01.04.2005 – 28.02.2008.     
 Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 -28.02.2008 a contributiei  
de asigurari sociale datorata de angajator aferenta veniturilor de natura salariala 
realizate de catre Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal, au procedat 
la estimarea bazei de impunere conform art.67 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele 
respective, iar pentru veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-
gross.      
 Contributia de asigurari sociale datorata de angajator pentru perioada 01.09.2006 
– 28.02.2008 este in suma de ..... lei, stabilita suplimentar, la care au fost calculate 
majorari de intarziere in suma de ..... lei, pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
  

Referitor la constituirea si virarea contributiei la fondul de asigurari pentru 
accidente de munca si boli profesionale  
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Perioada verificata este 01.04.2005 -28.02.2008. 
Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 -28.02.2008 a contributiei 

la fondul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal, au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 
luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross. 

Astfel, contributia la fondul de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale stabilita suplimentar, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare 
aferenta veniturilor de natura salariala realizate de Z.P., pentru perioada 01.09.2006 – 
28.02.2008, este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in 
suma de ..... lei, pana la ......04.2008, in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala. 

 
Referitor la constituirea si virarea contributiei angajatorului la bugetul 

asigurarilor pentru somaj 
 
 Perioada verificata este 01.04.2005 – 28.02.2008. 
 Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 a  
contributiei angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj, în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art.67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, 
luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor pentru somaj stabilita 
suplimentar, aferente venitului de natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 
01.09.2006 – 28.02.2008, este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de ..... lei, pana la ......04.2008, in baza art.119 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala. 
  
 Referitor la constituirea si virarea contributiei  individuale la bugetul 
asigurarilor pentru somaj 
  
    Perioada verificata este 01.04.2005 – 28.02.2008. 
 Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 a  
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contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art.67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 
luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj stabilita suplimentar, 
aferenta venitului de natura salariala obtinut de Z.P., pentru perioada 01.09.2006 – 
28.02.2008, este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in 
suma de ..... lei, pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala. 
  
 Referitor la fondul asigurarilor de sanatate datorat de angajator   

Perioada verificata este 01.04.2005 – 28.02.2008. 
 Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 a 
contributiei la fondul asigurarilor de sanatate datorat de angajator în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P.,  organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 
luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Contributia la fondul asigurarilor de sanatate stabilita suplimentar, datorata de 
angajator aferenta venitului de natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 
01.09.2006 – 28.02.2008 este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de ..... lei, pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala. 
 
 Referitor la fondul asigurarilor de sanatate datorat de asigurati   
 
 Perioada verificata este 01.04.2005 – 28.02.2008. 
      Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 – 28.02.2008 a 
contributiei la fondul asigurarilor de sanatate datorat de asigurati, în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal, au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar 
pentru veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Contributia la fondul asigurarilor de sanatate stabilita suplimentar, datorata de 
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angajator aferenta venitului de natura salariala obtinut de Z.P. pentru perioada 
01.09.2006 – 28.02.2008 este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de 
intarziere in suma de ..... lei, pana la ......04.2008, in baza art.119 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala. 
  
            Referitor la contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane 
juridice sau fizice 
   
 Perioada verificata este 01.01.2006 – 28.02.2008. 
 Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 -28.02.2008 a contributiei 
privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate în conformitate cu 
prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala realizate de catre 
Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal au procedat la estimarea 
bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala 
luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele respective, iar pentru 
veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-gross.      
 Astfel, s-a srabilit suplimentar contributia privind concediile si indemnizatiile de 
asigurari de sanatate în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aferenta 
veniturilor de natura salariala obtinut de Z.P., pentru perioada 01.09.2006 – 28.02.2008, 
in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de ..... lei 
pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
 
 Referitor la fondul  de garantare pentru plata creantelor salariale 
 
         Perioada verificata este 01.01.2007- 28.02.2008 
        Pentru neretinerea si achitarea in perioada 01.09.2006 -28.02.2008 a contributiei 
la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datorat de asigurati în 
conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aferenta veniturilor de natura salariala 
realizate de catre Z. P., organele de inspectie fiscala, in mod corect si legal au procedat 
la estimarea bazei de impunere conform art. 67 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala luand ca baza de calcul salarul minim pe economie in perioadele 
respective, iar pentru veniturile in natura, pretul la valoarea de vanzare in sistem en-
gross.      
 Contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale stabilita 
suplimentar, datorata în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aferenta 
veniturilor de natura salariala obtinut de Z.P., pentru perioada 01.09.2006 –28.02.2008, 
este in suma de ..... lei, la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de ..... 
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lei, pana la ......04.2008 in baza art.119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala. 
 Prin faptele de mai sus au fost incalcate prevederile urmatoarelor acte 
normative : - art. 7 si 8 din Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.  
 “ART. 7 
     (1) Angajatorii au obligaţia de a plati lunar o contribuţie la Fondul de garantare, în 
cota de 0,.....%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de 
salariaţi. 
     (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi cota contribuţiei 
datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj de angajatorii prevăzuţi la alin. (1), stabilită 
potrivit legislaţiei în vigoare, se diminuează cu 0,..... puncte procentuale. 
     ART. 8 
     (1) Angajatorii au obligaţia de a declara lunar contribuţia la Fondul de garantare 
la organul fiscal competent, pana la data de ..... a lunii următoare celei pentru care se 
datorează drepturile salariale. 
     (2) Termenul de declarare a contribuţiei la Fondul de garantare constituie şi 
termen de plata. 
     (3) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind obligaţiile de plata la Fondul de 
garantare se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. 
     (4) Pentru neplata contribuţiei datorate la termenul prevăzut la alin. (1) şi (2) se 
aplica majorări de întârziere, în condiţiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
 Faptul ca societatea nu a adus nici un argument de natura sa modifice 
constatarile organelor de inspectie fiscala, intra sub incidenta art.216 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care precizeaza: 
 “ART. 216 
     Soluţii asupra contestaţiei 
     (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă.”, 
coroborat cu pct.11.1 din Ordinul nr. 2.137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, care stipuleaza urmatoarele: 
  “11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedură fiscală - Soluţii 
asupra contestaţiei 
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    11.1. 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;” 
 
 IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.205, 
art.207, art.209 alin.(1) si art.216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat, se: 

 
DECIDE 

 
respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de S.C. AA S.R.L.  Satu Mare 
pentru suma de ..... lei, reprezentand: 
- taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar             ..... lei 
- majorari de intarziere                        ..... lei 
- impozit pe profit suplimentar                        ..... lei 
- majorari de intarziere                           ..... lei 
- impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor               ..... lei 
- majorari de intarziere                              ..... lei 
- contributia de asigurari sociale datorata de angajator            ..... lei 
- majorari de intarziere                              ..... lei 
- contributia de asigurari sociale retinuta  
de la asigurati                                                      ..... lei 
- majorari de intarziere                              ..... lei 
- contributia de asigurare pentru accidente de munca  
si boli profesionale                            ..... lei 
- majorari de intarziere                                   ..... lei 
- contributia de asigurai pentru somaj datorata de angajator              ..... lei 
- majorari de intarziere                                ..... lei 
- contributia individuala de asigurari pentru somaj  
retinuta de asigurati                                   ..... lei 
- majorari de intarziere                                ..... lei 
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator              ..... lei 
- majorari de intarziere                                            ..... lei 
- contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator              ..... lei 
- majorari de intarziere                              ..... lei 
- contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice de 
la persoane juridice sau fizice                  ..... lei 
- majorari de intarziere                               ..... lei 
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- fond de garantie salarii                                     ..... lei 
- majorari de intarziere                       ..... lei. 
 
 In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si 
ale art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la 
instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, 
respectiv Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 
       DIRECTOR EXECUTIV                
           . 
 
 
 
 


