
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Decizia nr.23/    .02.2011. 
                   privind solutionarea contestatiei formulate de XXXXX SRL 
                      cu sediul in Sibiu, XXXXX Bl.XX Ap.XXX 
 
 
    Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din OG 92/ 2003 cu 
solutionarea contestatiei formulate de SC XXXX SRL impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. XXXXX din 29.12.2010 
Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R fiind inregistrata la 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu  cu nr XXX/03.01.2011. 
  Suma total contestata este de XXX lei si reprezinta ; 
     -  XXX lei dobanzi contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
     -     XXX lei penalitati contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
 
I  Prin contestatia depusa , petenta solicita: 
-stingerea obligatiilor fiscale accesorii in suma de XXXX lei stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile 
de plata accesorii Nr. XXXX din 29.12.2010, in sensul ca desi debitele din obligatiile fiscale sunt achitate 
pana la data scadentei , prin prezenta decizie se calculeaza dobanzi si penalitati. 
  Petenta invoca in sustinerea contestatiei urmatoarele: 

- in data de 25.01.2008 s-a depus declaratia 100 inregistrata cu nr XXXX, in care la rd.6  
„ Contributia de asigurari sociale angajator „ s-a trecut din eroare suma de la rd.8 „ Contributia de 
asigurari sociale de sanatate angajator ” suma de XXX lei. Suma corecta era de XXXX lei. 
- la B.A.S.F.S  s-a virat suma corecta de XXXX lei, fapt dovedit prin Chitanta nr. XXXX din data de 
25.01.2008. 
- s-a depus declaratia rectificativa 710 nr. XXXX din 23.12.2010 in care s-a trecut suma corecta de XXX 
lei. 
- ca urmare a depunerii declaratiei rectificative nr. XXXX/23.12.2010 s-au stabilit accesorii in suma de 
XXXX lei , care nu sunt calculate in conformitate cu art.120 din OG 92/2003 Cod de procedura fiscala , 
care prevede ca : 
„ dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi , incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si 
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv ” , societatea achitand obligatiile fiscale pana la data 
scadentei. 
 
II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Administratia Finantelor Publice a Municipiului 
Sibiu in temeiul art 88 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a calculat accesorii la contributia de asigurari sociale 
datorate de angajator in suma de XXXX lei. 



III. Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele aflate la dosarul cauzei , 
organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele;  
 Obiectul contestatiei il constituie accesoriile aferente contributiei de asigurari sociale datorate de 
angajator in suma de XXXX lei stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr. XXXX 
din 29.12.2010. 
  Pe fondul cauzei :  contributia de asigurari sociale datorata de angajator aferenta lunii decembrie 2007 a 
fost declarata in mod eronat prin formularul 100 inregistrata la A.F.P.Sibiu sub nr.XXXX, suma de XXX 
lei in locul celei corecte, respectiv suma de XXX lei. 
  In vederea corectarii acestor erori societatea depune in data de 23.12.2010 declaratia rectificativa, 
formular 710, inregistrata la A.F.P Sibiu sub nr.XXXX, pentru CAS angajator, aferenta lunii decembrie 
2007 cu suma corecta de XXX lei. 
- Societatea achita cu chitanta seria TS4A nr. XXXX/25.01.2008 suma de  XXXX lei  in contul bugetelor 
de asigurari sociale si fondurilor speciale, ce reprezinta obligatiile societatii aferente lunii decembreie 2007 
- intrucat societatea declara la  contributia de asigurari sociale datorate de angajator suma de XXXX lei , 
platile efectuate de societate in contul unic disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale 
s-au distribuit corect pentru stingerea acestui impozit , conform cap. I pct.2 din Ord. 1314/2007. 
- urmare a rectificarii sumei declarate eronat XXX lei in loc de XXXX lei , A.F.P Sibiu a procedat la 
calculul accesoriilor aferente impozitului CAS angajator in suma de XXX lei din Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii NrXXXX din 29.12.2010 
- calculul accesoriilor s-a datorat faptului ca suma achitata in plus de XXXX lei in contul unic a intrat in 
perioada 01.01.2008- 30.11.2010 in procesul de distributie a sumelor pe obligatii fiscale inregistrate, 
precum si la stingerea acestora pe tipuri de obligatii fiscale cu respectarea ordinii de stingere prevazute de 
O.G. 92/2003 ( Anexa 1 ) 
 
   Prevederi legale : 
  
- O.G 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare 
- O.M.E.F nr. 1314/2007 pentru aprobarea Metodologiei  de distribuire a sumelor platite de contribuabili  
   in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia  
       CAP. IV 
 Distribuirea sumelor pl�tite de contribuabilii care efectueaz� plata în contul unic în cuantum mai mare       
decât suma obliga�iilor fiscale datorate �i stingerea acestora 
   13. În situa�ia în care contribuabilii efectueaz� o plat� în contul unic în cuantum mai mare decât cel al 
obliga�iilor fiscale datorate, curente �i/sau restante, distribuirea sumei se efectueaz� conform prevederilor 
prezentei metodologii, pân� la limita obliga�iilor fiscale înregistrate de c�tre ace�tia, iar pentru diferen�a 
r�mas� se procedeaz� astfel: 
    a) în cazul în care suma a fost virat� în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume 
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», diferen�a r�mâne înregistrat� în 
acest cont; 
    b) în cazul în care suma a fost virat� în contul unic de disponibilit��i 55.02 «Disponibil al bugetelor 
asigur�rilor sociale �i fondurilor speciale, în curs de distribuire», diferen�a se distribuie de organul fiscal 
competent, în ultima zi lucr�toare a lunii, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigur�rilor 
sociale de stat - contribu�ii c�tre bugetul asigur�rilor sociale de stat, bugetul asigur�rilor pentru �omaj 
�i bugetul Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate încasate în contul unic, în curs de 
distribuire». 
  14. Distribuirea în conturile corespunz�toare de venituri bugetare ale bugetelor c�rora se cuvin a 
sumelor înregistrate conform prevederilor pct. 13 se efectueaz� la data constituirii de obliga�ii fa�� de 
bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor încasate în conturile unice stabilite prin 
prezenta metodologie. 



  15. Pân� la data de 10 a lunii urm�toare celei în care s-a efectuat plata obliga�iilor fiscale, organul 
fiscal competent va proceda la compensarea din oficiu a sumei pl�tite în plus în contul 20.47.01.01 
"Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" 
fa�� de obliga�iile fiscale datorate bugetului de stat, cu eventualele obliga�ii fiscale neachitate datorate 
aceluia�i buget, urmând ca diferen�a r�mas� s� fie compensat� din oficiu cu obliga�ii datorate altor 
bugete, în mod propor�ional. 
    15^1. Compensarea din oficiu poate fi efectuat� �i în mod automat, prin intermediul aplica�iei 
informatice de administrare a crean�elor fiscale, ulterior opera�iunii de distribuire a sumelor pl�tite în 
conturile unice. Data stingerii obliga�iilor fiscale prin compensare din oficiu, inclusiv cea efectuat� în 
mod automat, este data înregistr�rii opera�iunii de compensare la unitatea Trezoreriei Statului. 
 
  In concluzie,  SC XXXX SRL datoreaza accesorii in suma de XXXX lei aferente contributiei de asigurari 
sociale datorate de angajator. 
 
  Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R                                   
                                                                                                
                                              
                                                         DECIDE 
  
   Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma XXXX lei ce reprezinta ; 
    -  XXXX lei dobanzi contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
    -     XXXlei penalitati contributie de asigurari sociale datorata de angajator 
 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la comunicare.            
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Redactat : cons.sup. XXXXX 



              


