DECIZIA NR. 817/2012
privind solutionarea contestatiei inregistrata
la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ....
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost
sesizata de Activitatea de Inspectie Fiscala Dambovita asupra
contestatiei nr. ...., transmisa spre solutionare in data de ... formulata
de ... din ..., avand CUI ..., reprezentata de .... in calitate de
presedinte.
Petenta a formulat contestaţie împotriva Deciziei de impunere
nr.... si a Raportului de inspectie fiscala din data de ... emise de
D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala. Suma totala
contestata este de ... lei reprezentand:
- ... lei - CAS angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS
- ... lei - CAS angajat
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS
- ... lei - CAS accidente munca
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS accidente
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS accidente
- ... lei - Somaj angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente somaj angajator
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente somaj angajator
- ... lei - Somaj angajat
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente somaj angajat
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesomaj angajat
- ... lei - Fond garantare
... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente fond garantare
... lei - Penalitati de intarziere aferente fond garantare
- ... lei - Sanatate angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente sanatate angajator
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesanatate angajator
- ... lei - Sanatate angajat
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- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente sanatate angajat
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesanatate angajat
- ... lei - Concedii si indemnizatii
... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente
- ... lei - impozit pe veniturile din salarii
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente impozitului pe
veniturile din salarii
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente impozitului pe veniturile din
salarii.
Contestatia are aplicata semnatura reprezentantului si stampila
clubului sportiv si a fost depusa in termenul legal de depunere asa
cum prevad art. 206 si art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art.
209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia
Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita a se
pronunta asupra cauzei.
I. Petentul contesta Decizia de impunere nr. ... si Raportul de
inspectie fiscala din data de ... din urmatoarele motive:
Organele de inspectie fiscala in mod nelegal au reconsiderat
veniturile constand in indemnizatii ca fiind venituri din activitati
dependente, carora le-au aplicat tratamentul fiscal al veniturilor din
salarii, interpretand gresit prevederile art. 7 alin. 1 pct. 2 subpunctul
2.1 din Codul Fiscal.
Din continutul normei de aplicare a art. 55 din Codul Fiscal,
respectiv pct. 67 din H.G. nr. 44/2004 rezulta ca pentru ca o
activitate sa poata fi considerata activitate dependenta si ca urmare
sa urmeze regulile de impunere proprii veniturilor din salarii este
necesar ca partile, platitorul de venit si beneficiarul de venit sa se
afle in relatii de munca, adica natura drepturilor si obligatiilor
asumate sa fie cea specifica raporturilor contractuale de munca.
In speta, sportivii care isi desfasoara activitatea la CSM
Targoviste nu se afla intr-un raport de munca cu aceasta institutie.
In acest sens, potrivit art. 46 din Codul Fiscal veniturile din
activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din
profesii libere si venituri din drepturi de proprietate intelectuala
realizate in mod individual sau intr-o forma de asociere, inclusiv din
activitati adiacente, iar potrivit pct. 23 din H.G. nr. 44/2004 sunt
considerate venituri din profesii libere veniturile prestate cu caracter
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profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de
asociere in domeniul stiintific,literar, educativ si altele de catre
medici, avocati sportivi, arbitri sportivi si alte persoane fizice cu
profesii reglementate desfasurate in mod independent, in conditiile
legii. Raportat la continutul textelor de lege, in privinta indemnizatiilor
platite sportivilor, in mod eronat s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 7,
procedandu-se la reconsiderarea activitatii desfasurate in mod
independent de sportivi in activitate dependenta.
Premiile acordate sportivilor pentru meciurile castigate,
reconsiderate de organul fiscal ca fiind venituri din activitati
dependente, fac parte din categoria veniturilor din premii astfel cum
acestea au fost reglementate de art. 75 din Codul fiscal.
Urmare a reconsiderarii gresite a acestor venituri ca fiind
venituri din activitati dependente, aceasta categorie de venituri
obtinute de sportivi, respectiv premii pentru fiecare meci castigat, au
fost scoase de sub tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din premii,
reglementat de dispozitiile art. 77 alin.1 si 4 din Codul Fiscal.
In acest sens potrivit art. 77 alin. 1 din Codul fiscal veniturile
sub forma de premii se impoziteaza prin retinere la sursa cu o cota
de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu, alin.
4 reglementeaza cazurile in care veniturile din premii sunt
neimpozabile stabilind in acest sens ca nu sunt impozabile veniturile
din premii si jocuri de noroc sub valoarea de 600 lei. In acest sens
potrivit evidentelor contabile, valoarea fiecarui premiu acordat
sportivilor este de 600 lei pentru fiecare meci castigat.
Urmare a calificarii eronate a veniturilor din premii si
indemnizatii ca venituri din activitati dependente si obligatia de a
calcula retine si vira la bugetul general consolidat a contributiilor
sociale reglementate de art. 2 alin. 2 din Codul Fiscal a fost stabilita
in mod nelegal de organele fiscale. CSM Targoviste nu face parte
din categoria contribuabililor la sistemele de asigurari sociale
prevazuti de art. 296 ind. 3 din Codul Fiscal.
Fata de cele mai sus precizate petenta solicita anularea
Deciziei de impunere nr. ... si a Raportului de inspectie fiscala din
data de ....
II. Prin Decizia de impunere nr. ... emisa de D.G.F.P.
Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala organele de inspectie
fiscala au stabilit impozit pe veniturile din salarii si contributii
asimilate salariilor in suma de 383.612 lei cu accesorii in suma de
106.263 lei.
Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei
intocmit de D.G.F.P. Dambovita – Activitatea de Inspectie Fiscala se
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propune respingerea contestatiei formulata de .... De asemenea se
precizeaza ca nu s-a facut sesizare penala in cauza.
III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este
investita sa se pronunte asupra contestatiei formulata de ...
impotriva Deciziei de impunere nr. ... pentru suma totala
contestata de ...lei, reprezentand impozit pe veniturile din salarii
si contributii asimilate salariilor cu accesoriile aferente.
In fapt, ... a fost verificata de organele de inspectie fiscala
pentru perioada 01.07.2010 – 31.12.2011 in ceea ce priveste
impozitul pe veniturile din salarii si contributiile asimilate salariilor.
In urma verificarilor efectuate organele de inspectie fiscala au
constatat ca activitatea desfasurata de sportivii in cadrul ... in baza
unor intelegeri contractuale este activitate dependenta.
Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare stipuleaza ca: ”(1) Sunt
considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură
obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui
contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de
lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.”
In ceea ce priveste activitatea sportivilor art. 14 din Legea nr.
69/2000, modificata si completata prin Legea 124/2006 stipuleaza ca
"(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului
respectiv îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are licenţa de sportiv profesionist;
b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract
individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.”
Punctul 67 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
precizeaza ca: “Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din
Codul fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri
din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- părţile care intră în relaţia de muncă, denumite în continuare
angajator şi angajat, stabilesc de la început: felul activităţii, timpul de
lucru şi locul desfăşurării activităţii;
- partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia
celeilalte părţi mijloacele de muncă, cum ar fi: spaţii cu înzestrare
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corespunzătoare, îmbrăcăminte specială, unelte de muncă şi altele
asemenea;
- persoana care activează contribuie numai cu prestaţia fizică
sau cu capacitatea ei intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
- plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de
deplasare în interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi
indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, şi alte
cheltuieli de această natură, precum şi indemnizaţia de concediu de
odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
suportate de angajator potrivit legii;
- persoana care activează lucrează sub autoritatea unei alte
persoane şi este obligată să respecte condiţiile impuse de aceasta,
conform legii.”
In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 pct. 2.1 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate
dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:
“a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare
faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale
plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de
acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a
acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza
materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare
corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie,
unelte de muncă şi altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau
cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi
indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi
alte cheltuieli de această natură;
e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de
odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în
contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a
activităţii.”
Din textele de lege mai sus citate si avand in vedere
documentele existente la dosarul cauzei, se retine ca sportivul este
obligat “sa-si ofere serviciile de jucator de baschet Clubului [...],
participand la competitii, antrenamente si activitati ale echipei
specificate in contract” si va respecta “Regulamentul de ordine
interioara al Clubului, dupa ce a primit si semnat un exemplar al
acestuia”, rezultand ca beneficiarul de venit se afla in relatie de
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subordonare fata de plătitorul de venit şi respectă condiţiile de
muncă impuse de acesta. De asemenea, la punctul II lit. B din
intelegerea contractuala se stipuleaza ca sportivul va folosi “la toate
meciurile si antrenamentele echipei, echipamentul oficial al Clubului”
iar la punctul III lit. D se precizeaza ca ”Clubul ii garanteaza
jucatoarei acces la echipamentele sportive in timpul antrenamentelor
programate cu restul echipei”, rezultand ca beneficiarul venitului in
prestarea activitatii va folosi baza materiala a platitorului de venit.
Plătitorul de venit este cel care suportă cheltuielile de
deplasare ale beneficiarului de venit în interesul desfăşurării
activităţii asa cum reiese din intelegerea contractuala care la punctul
III lit. C precizeaza ca “Clubul este de acord sa plateasca toate
cheltuielile necesare ale jucatoarei inclusiv cheltuielile de transport,
cheltuielile de cazare si masa atunci cand jucatoarea are meci
pentru Club in deplasare si in cantonament”. De asemenea
beneficiarul de venit, in speta sportivul, contribuie numai cu prestatia
fizica, nu si cu capitalul propriu, ... asigurand indemnizatii de meci,
alimente de efort, cazare.
Se retine ca orice activitate poate fi reconsiderata de organele
inspectie fiscala drept activitate dependenta daca este indeplinit cel
puţin unul din criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) subpunctul 2.1 din
Legea nr. 571/2003, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
In referatul cu propuneri de solutionare organele de inspectie
fiscala mentioneaza ca au fost indeplinite cumulativ mai multe criterii
de incadrare prevazute de art. 7 din Legea nr. 571/2003, prin care
activitatea desfasurata de sportivi in cadrul .... sa fie considerata
activitate dependenta.
Ca urmare a reconsiderarii de catre organele de inspectie
fiscala a activitatilor desfasurate de sportivi ca activitate dependenta,
... are obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor de asigurari
sociale obligatorii pentru perioada 01.07.2010 – 31.12.2011.
Organele de inspectie fiscala au calculat accesorii in suma
de ... lei, conform prevederilor art. 119 si art. 120 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Tinand seama de cele de mai sus, precum si de precizarile
organelor de inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - Activitatea
de Inspectie Fiscala se va respinge contestatia pentru suma
contestata de ... lei, reprezentand impozit pe veniturile din salarii si
contributii asimilate salariilor cu accesoriile aferente.
În drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile
articolelor urmatoare:
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Art. 7 alin. (1) subpunctul 2.1 din Legea nr. 571/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
“2. activitate dependentă - orice activitate desfăşurată de o
persoană fizică într-o relaţie de angajare;
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate
dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele
criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare
faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale
plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de
acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a
acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza
materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare
corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie,
unelte de muncă şi altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau
cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi
indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi
alte cheltuieli de această natură;
e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de
odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în
contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a
activităţii.
2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate
dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii,
stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar
de către plătitorul şi beneficiarul de venit. [...]”
Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare stipuleaza ca:
”(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani
şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o
activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut
special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de
denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.”
Punctul 67 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
precizeaza ca:
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“Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul
fiscal, denumite în continuare venituri din salarii, sunt venituri din
activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:
- părţile care intră în relaţia de muncă, denumite în continuare
angajator şi angajat, stabilesc de la început: felul activităţii, timpul de
lucru şi locul desfăşurării activităţii;
- partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia
celeilalte părţi mijloacele de muncă, cum ar fi: spaţii cu înzestrare
corespunzătoare, îmbrăcăminte specială, unelte de muncă şi altele
asemenea;
- persoana care activează contribuie numai cu prestaţia fizică
sau cu capacitatea ei intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
- plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de
deplasare în interesul serviciului ale angajatului, cum ar fi
indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, şi alte
cheltuieli de această natură, precum şi indemnizaţia de concediu de
odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
suportate de angajator potrivit legii;
- persoana care activează lucrează sub autoritatea unei alte
persoane şi este obligată să respecte condiţiile impuse de aceasta,
conform legii.”
Art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza:
art. 119 - “1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de
către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen
dobânzi şi penalităţi de întârziere.
art. 120 - “(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”
2. In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la
Raportul de inspectie fiscala din data de ..., Directia Generala a
Finantelor Publice Dambovita a fost investita sa se pronunte
daca poate fi analizata pe fond cauza in situatia in care acesta
nu constituie titlu de creanta, respectiv act administrativ fiscal
susceptibil a fi contestat.
In fapt, ... prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. Dambovita
contesta si Raportul de inspectie fiscala din data de ....
Se retine faptul ca in conformitate cu prevederile art. 109 din
O.G. nr. 92/2003 republicata, rezultatele inspectiei fiscale
consemnate in raportul de inspectie fiscala din data de ... au stat la
baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... ce produce efecte juridice
de drept fiscal.
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Astfel, titlu de creanta fiscala si act administrativ fiscal
susceptibil a fi contestat este numai decizia de impunere deoarece
numai aceasta creaza o situatie juridica noua prin stabilirea
obligatiilor fiscale in sarcina societatii contestatoare. De altfel, in
art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se prevede cu claritate faptul ca obiectul
contestatiei il pot constitui numai sumele si masurile stabilite intr-un
titlu de creanta sau intr-un act administrativ fiscal.
Raportul de inspectie fiscala nu creaza prin el insusi o
situatie juridica noua, el fiind supus avizarii sefului de serviciu si
aprobarii conducatorului organului de inspectie fiscala si stand la
baza emiterii deciziei de impunere. Sumele inscrise in raport
reprezinta doar constatari ale organului de inspectie, care nu se pot
concretiza in obligatii de plata opozabile contribuabilului si
susceptibile a fi supuse executarii silite in caz de neplata in conditiile
in care legiuitorul a prevazut in mod expres faptul ca numai decizia
de impunere poate constitui titlu de creanta in materie fiscala.
Avand in vedere cele de mai sus, pentru acest capat de cerere
contestatia urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.
In drept, art. 85 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevede:
“(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaratie fiscala, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86
alin. (4);
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
Art. 109 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si pct. 106.1, 106.2, 106.3 si 107.1
din H.G. nr. 1050/2004 stipuleaza urmatoarele:
art. 109 - “Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale
(1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat într-un raport
scris, în care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de
vedere faptic si legal.
(2) La finalizarea inspectiei fiscale, raportul întocmit va sta la
baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente în
plus sau în minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la
momentul începerii inspectiei fiscale. În cazul în care baza de
impunere nu se modifica, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie
privind nemodificarea bazei de impunere.
(3) Deciziile prevazute la alin. (2) se comunica în termen de 7
zile de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala.”
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106.1 - Rezultatul inspectiei fiscale generale sau partiale va fi
consemnat într-un raport de inspectie fiscala.
106.2 - La raportul privind rezultatele inspectiei fiscale se vor
anexa, ori de câte ori este cazul, actele privind constatarile
preliminare, cum sunt procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia
controalelor inopinate si/sau încrucisate si orice alte acte.
106.3 - Raportul de inspectie fiscala se semneaza de catre
organele de inspectie fiscala, se verifica si se avizeaza de seful de
serviciu. Dupa aprobarea raportului de catre conducatorul organului
de inspectie fiscala, se va emite decizia de impunere de catre
organul fiscal competent teritorial.
107.1 - Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se
stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele
fiscale, întocmit de organele competente sau de alte persoane
îndreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit
legii;[...]”
Art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
“(2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile
stabilite si înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul
administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”
Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul
art. 7 alin. 1 subpunctul 2^1 si subpunctul 2^2, art. 55 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 85 alin. (1), art. 109, art. 119, art. 120
si art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pct. 106.1, 106.2, 106.3 si
107.1 din H.G. nr. 1050/2004, art. 14 din Legea nr. 69/2000,
modificata si completata prin Legea 124/2006, punctul 67 din H.G.
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborat cu art. 70, art. 209,
art. 210, art 211, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare se:
DECIDE
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1. Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaţiei nr. ....
formulată de ... împotriva Deciziei de impunere nr. ... emisă de către
D.G.F.P. Dâmboviţa - Activitatea de Inspecţie Fiscală pentru suma
totala contestata de ... lei reprezentand:
- ... lei - CAS angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS
- ... lei - CAS angajat
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS
- ... lei - CAS accidente munca
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente CAS accidente
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente CAS accidente
- ... lei - Somaj angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente somaj angajator
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente somaj angajator
- ... lei - Somaj angajat
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente somaj angajat
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesomaj angajat
- ... lei - Fond garantare
... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente fond garantare
... lei - Penalitati de intarziere aferente fond garantare
- ... lei - Sanatate angajator
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente sanatate angajator
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesanatate angajator
- ... lei - Sanatate angajat
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente sanatate angajat
- ... lei - Penalitati de intarziere aferentesanatate angajat
- ... lei - Concedii si indemnizatii
... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente
- ... lei - impozit pe veniturile din salarii
- ... lei - Dobanzi/majorari de intarziere aferente impozitului pe
veniturile din salarii
- ... lei - Penalitati de intarziere aferente impozitului pe veniturile din
salarii.
2. Respingerea ca inadmisibila a contestatiei formulata de ...
pentru capatul de cerere privind Raportul de inspectie fiscala din
data de ... emis de Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita
– Activitatea de Inspectie Fiscala.
3. În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
www.mfinante.ro
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art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase)
luni de la data primirii, la instanţa de contencios administrativ
competentă din cadrul Tribunalului Dâmboviţa.

...
Director Executiv,

www.mfinante.ro
12/12

