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DECIZIA  NR.  ____97___ 
                                                     din  ________02.08.2010__ 
   
 

privind solu�ionarea contesta�iei  formulat� de 
SC  ... �i … … S.A. Constan�a   

punct de lucru …, comuna …, Jude�ul Suceava 
înregistrat� la Direc�ia General�  a Finan�elor  

  Publice a jude�ului Suceava sub  nr. … din 02.07.2010 
 
       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, prin adresa nr. … din 02.07.2010, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. … din 02.07.2010 
cu privire la contesta�ia formulat� de SC ... �i ... ... S.A. Constan�a,  punct de lucru .... 

 
     SC ... �i ... ... S.A. Constan�a punct de lucru ...    comuna ... jud. Suceava, contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. ... din 25.05.2010, emis� de Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� Suceava privind suma total� de ... lei, reprezentând: 

- impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor în sum� de ... lei;  
- major�ri de întârziere aferente în sum� de ... 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 ... �I ... ... S.A. CONSTAN�A punct de lucru ..., contest� m�surile 
stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... din 25.05.2010 emis� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Suceava, privind suma total� de ... lei reprezentând impozit pe salarii 
suplimentar în sum� de ... lei �i major�ri impozit pe salarii în sum� de ... lei. 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� permisele de c�l�torie ale 

membrilor de familie sunt acordate în baza Legii  210/2003, art. 3 alin.(2) unde se 
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precizeaz� 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.” 

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, iar în temeiul Legii 
571/2003 art. 42 lit. e „contravaloarea cupoanelor ce reprezint� bonuri de valoare 
care se acord� cu titlu gratuit  persoanelor fizice conform dispozi�iilor în vigoare” nu 
sunt impozabile. 

Petenta precizeaz� c� impozitarea s-a aplicat la valoarea unor servicii prestate, 
dar nu se poate face dovada c� simpla de�inere a permiselor CFR s-a 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 unice de 16% �i nu s-a impozitat la fiecare persoan� fizic� 
distinct. 

Având în vedere prevederile legale mai sus citate, petenta precizeaz� c�,  
contravaloarea acestor autoriza�ii �i permise de c�l�torie pe calea ferat� nu f�ceau 
obiectul emiterii deciziei de impunere, nefiind venituri impozabile drept pentru care 
solicit� revenirea asupra acesteia prin anulare. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... din 25.05.2010 întocmit� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, s-au stabilit în sarcina SC „... �i ... ...” SA Constan�a punct de 
lucru ..., obliga�ii fiscale în sum� total� de ... lei reprezentând impozit pe salarii 
suplimentar în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere impozit pe salarii în sum� 
de ... lei. 

 
În urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC ... �i ... ... S.A. Constan�a punct de 

lucru ... s-a constatat c� salaria�ii de la Punctul de lucru ... au primit în mod gratuit în 
perioada 01.03.2007 - 30.06.2009 permise de c�l�torie CFR pentru membrii de familie 
ai acestora în valoare de ... lei. 

De asemenea, 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. 336434/07.08.2009, precizeaz� c� 
avantajele acordate salaria�ilor �i membrilor de familie ai acestora sunt asimilate 
salariilor �i se impoziteaz� în conformitate cu prevederile actelor normative referitoare 
la impozitul pe veniturile din salarii, în vigoare  pe perioada supus� inspec�iei. 

Organele de inspec�ie precizeaz� c� 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, respectiv 
prevederile pct. 70 lit. d din Normele Metodologice date în aplicarea art. 55 din Codul 
fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004. 

Având în vedere cele prezentate, la inspec�ia fiscal� s-a stabilit c� permisele de 
c�l�torie acordate de societate salaria�ilor pentru membrii de familie ai acestora, în 
valoare de ... lei, reprezint� avantaje asimilate salariilor �i se impoziteaz� potrivit legii. 

În consecin��, organele de inspec�ie au procedat la recalcularea impozitului pe 
salarii aferent permiselor de c�l�torie CFR în valoare de ... lei, acordate salaria�ilor 
pentru membrii de familie ai acestora în perioada supus� inspec�ie fiscale, stabilindu-se 
c� societatea datoreaz� impozit suplimentar în sum� de ... lei. 
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Pentru neachitarea la termenele legale a impozitului pe salarii au fost calculate 
major�ri de întârziere în sum� de întârziere în sum� de ... 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 total� de ... lei, reprezentând impozit pe salarii 
suplimentar în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
salarii în sum� de ... lei, stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... din 25.05.2010, 
întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, cauza supus� solu�ion�rii 
este daca permisele de c�l�torie acordate membrilor de familie ai salaria�ilor sunt 
supuse impozit�rii.  

 
 În fapt, s-a constatat de c�tre organele de inspec�ie fiscal� c�, in perioada 
01.03.2007 – 30.06.2009, societatea a acordat membrilor de familie ai salaria�ilor 
permise de c�l�torie în valoare de ... lei, calculându-se astfel un impozit pe veniturile 
din salarii în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de ... lei. 
 Organele de inspec�ie sus�in c� permisele de c�l�torie acordate salaria�ilor pentru 
membrii de familie ai acestora sunt asimilate salariilor �i se impoziteaz� în 
conformitate cu prevederile actelor normative referitoare la impozitul pe veniturile din 
salarii. 

Contestatoarea precizeaz� c� permisele de c�l�torie ale membrilor de familie 
sunt acordate în baza Legii  210/2003, art. 3 alin.(2), conform c�ruia „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.” 
 
 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: 

 
„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 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) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplic� �i 
urm�toarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: 

(…) 
          k) orice alte sume sau avantaje de natur� salarial� ori asimilate salariilor în 
vederea impunerii.” 
 (3) 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: 



 4 

 (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. 
 În ceea ce prive�te avantajele primite în leg�tur� cu o activitate men�ionate 
anterior, acestea 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. 

 
În temeiul acestor prevederi legale citate anterior, 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 210/2003 (ce modific� 
Ordonan�a nr. 112/1999), 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 
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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 nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
la data intr�rii în vigoare  a codului, respectiv  01.01.2004, a fost abrogat alin. 4 al art. 
122 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. 

 
În concluzie, având în vedere c� permisele de c�l�torie acordate membrilor de 

familie ai salaria�ilor reprezint� avantaje asimilate salariilor �i se impoziteaz� potrivit 
legii, urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� pentru impozitul pe veniturile din 
salarii în sum� de ... lei, ca neîntemeiat�. 

 
Deoarece contesta�ia a fost respins� pentru impozitul pe veniturile din salarii în 

sum� de ... lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, contribuabilul datoreaz� �i accesoriile în 
sum� de ... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt    
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ... lei, aferente impozitului pe veniturile din 
salarii în sum� de ... lei,  reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 
impozitul pe veniturile din salarii în sum� de ... lei, care le-a generat, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de ... lei. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 
art. 55 alin. 1, alin. 2, alin. 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 69, pct. 70 din Ordonan�a Guvernului 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal, se: 

 
  

         DECIDE: 
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Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC ... �i ... ... S.A. 
Constan�a  punct de lucru ..., comuna ..., Jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ... din 25.05.2010 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma 
total� de ... lei reprezentând: 

 
� ... lei impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor; 
�    ... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii �i 

asimilate salariilor. 
. 

       Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 
la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
    

              
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


