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DECIZIA nr.91/09.12.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.A. 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor 
Publice Mangalia prin adresa nr…………/24.11.2008, înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/24.11.2008, cu privire la 
contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.A., cu sediul în NEPTUN 
- HOTEL ……………, CUI RO ……………….  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale stabilite de c�tre 
organul fiscal competent din cadrul A.F.P. Mangalia prin Decizia 
nr…………/07.10.2008, în cuantum de ………… lei, compus� din: 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angaja�i                - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angaja�i                - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
accid. �i risc prof.                – ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
accid. �i risc prof.                – ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angajator             - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angajator             - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angaja�i              - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angaja�i              - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt.fd. garantare plat� 
crean�e sociale                     - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt.fd. garantare plat� 
crean�e sociale                     - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angaja�i                - ………… lei. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor 
���������������	��
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA�

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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Contesta�ia a fost formulat� în numele petentei de c�tre 
reprezentantul legal, respectiv administratorul societ��ii, în 
persoana d.lui M………… T…………, fiind respectate astfel dispozi�iile 
art.206(1) lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, �i a fost depus� 
în termenul legal prev�zut la art.207(1) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, decizia de impunere a fost comunicat� petentei prin 
po�t� cu confirmare de primire în data de 11.11.2008 (conform 
documentului anexat în copie la dosarul contesta�iei), iar 
contesta�ia a fost depus� �i înregistrat� la organul fiscal 
competent sub nr…………/18.11.2008. 

 
În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii 

de procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
astfel încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a 
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin cererea adresat� A.F.P. Mangalia, petenta arat� c� 

Decizia de calcul accesorii nr…………/07.10.2008 a fost emis� eronat 
de c�tre organul fiscal �i, în consecin��, nu datoreaz� suma de 
………… lei.  

În acest sens, petenta sus�ine c� prin adresa 
nr…………/17.10.2008, A.F.P. Mangalia comunic� faptul c� prin Nota 
de corec�ie nr…………/16.10.2008 s-a procedat la corec�ia erorilor 
materiale din documentul de plat� nr………/18.08.2008, prin care 
societatea a virat contribu�iile datorate bugetului asigur�rilor 
sociale de stat �i, în consecin��, nu mai datoreaz� accesoriile 
calculate prin Decizia nr…………/07.10.2008, aspect care rezult� �i 
din fi�a sintetic� pe pl�titor editat� la data de 17.10.2008 de 
c�tre organul fiscal. 

În concluzie, petenta sus�ine c� nu datoreaz� obliga�iile de 
plat� accesorii în sum� de ………… lei rezultate din decizia de 
calcul accesorii contestat� �i, prin urmare, solicit� 
reanalizarea de c�tre organul competent a situa�iei fiscale 
existent� în baza de date a A.F.P. Mangalia. 

 
II. Prin Decizia de calcul accesorii nr………/07.10.2008 

(primit� de petent� în data de 11.11.2008), editat� prin sistemul 
informatic de c�tre A.F.P. Mangalia, au fost stabilite obliga�ii 
de plat� accesorii pentru neachitarea la scaden�� a debitelor 
fa�� de bugetul asigur�rilor sociale de stat, datorate de c�tre 
S.C. CONSTANTA S.A. 

Ulterior, prin cererea înregistrat� la organul fiscal sub 
nr…………/09.10.2008, petenta solicit� îndreptarea erorii materiale 
în ceea ce prive�te modul de completare a OP. nr………/18.08.2008 în 
sum� de ………… lei, în sensul c� a fost completat în mod eronat 
codul fiscal al beneficiarului. Drept urmare, organul fiscal a 
procedat la corectarea acestei erori, întocmind în acest sens 
nota de corec�ie nr………/16.10.2008, nota privind anularea 
opera�iunilor de distribuire �i stingere a sumelor pl�tite în 
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contul unic, precum �i referatul de corec�ie a erorilor din 
documentul de plat�, respectiv OP nr………/18.08.2008. 

Urmare celor de mai sus, cu adresa nr………/17.10.2008 (primit� 
de petent� în data de 21.10.2008), organul fiscal transmite 
petentei “nota privind corec�ia erorilor materiale din 
documentele de plat�”, înregistrat� sub nr………/15.10.2008, cu 
privire la suma de ………… lei, reprezentând obliga�ii de plat� 
efectuate în contul asigur�rilor sociale de stat de c�tre S.C. 
CONSTANTA S.A.. Totodat�, organul fiscal transmite petentei �i 
fi�a sintetic� total� privind situa�ia juridic� a 
contribuabilului la data de 16.10.2008, fi�� din care rezult� c� 
aceasta nu datoreaz� bugetului de stat obliga�ii de plat� 
accesorii.    
  

III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei in raport de constat�rile 
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile in spe��, se re�in urm�toarele: 

  
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare a 

contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. Constan�a se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei privind obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de ………… lei, în condi�iile în care organul 
fiscal emitent al Deciziei de calcul accesorii nr………/07.10.2008 a 
procedat, la solicitarea contribuabilului, la revizuirea 
acesteia, la corectarea erorilor materiale privind modul de 
întocmire al documentelor de plat�, m�suri care au condus la 
anularea actului administrativ fiscal atacat.  
 

În fapt,  din documentele aflate la dosarul cauzei rezult� c� 
organul organul fiscal, în spe�� A.F.P. Mangalia, a emis Decizia 
de calcul accesorii nr…………/07.10.2008, prin care au fost 
stabilite în sarcina S.C. CONSTANTA S.A. obliga�ii de plat� 
accesorii în sum� de ………… lei, pentru plata cu întârziere a 
obliga�iilor fiscale fa�� de bugetul asigur�rilor sociale de stat 
declarate pentru luna august 2008. Prin cererea înregistrat� la 
organul fiscal sub nr………/09.10.2008, petenta a solicitat 
îndreptarea erorii materiale cu privire la modul de completare a 
OP nr………/18.08.2008 în sum� de ………… lei, întrucât în mod eronat a 
fost înscris la beneficiar CIF nr………… (cod care apar�ine 
Prim�riei Mangalia), în loc de CIF ……………. 

Drept urmare, organul fiscal a procedat la îndreptarea 
erorii materiale, întocmind în acest sens urm�toarele documente: 

• Nota privind corec�ia erorilor materiale din documentele de 
plat� întocmite de debitori prin care s-au achitat 
obliga�iile fiscale, înregistrat� sub nr…………/15.10.2008; 

• Nota privind anularea opera�iunilor de distribuire �i 
stingere a sumelor pl�tite în contul unic nr…………/15.10.2008, 
înregistrat� sub nr…………/15.10.2008; 

• Referatul nr…………/16.10.2008 prin care se propune sc�derea 
major�rilor de întârziere în sum� de ………… lei, urmare 
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corect�rii erorii materiale din OP nr………/18.08.2008 �i 
anularea Deciziei de calcul accesorii nr…………/07.10.2008; 

• Borderou de sc�dere nr…………/16.10.2008 privind sc�derea 
obliga�iilor de plat� cu suma de ………… lei. 

• Fi�a sintetic� total� editat� în data de 17.10.2008 privind 
situa�ia juridic� a contribuabilului, din care rezult� c� 
acesta nu datoreaz� obliga�ii de plat� accesorii. 
Preciz�m c� documentele de mai sus au fost comunicate 

petentei în data de 21.10.2008, conform semn�turii de primire a 
contribuabilului aplicat� pe adresa emis� de c�tre A.F.P. 
Mangalia sub nr…………/17.10.2008, în timp ce Decizia de calcul 
accesorii nr…………/07.10.2008, a fost comunicat� petentei prin 
po�t� cu confirmare de primire în data de 11.11.2008 (document 
anexat în copie la dosarul contesta�iei).  

În cererea formulat�, petenta contest� suma de ………… lei 
stabilit� prin Decizia de calcul accesorii nr…………/07.10.2008, act 
administrativ fiscal care a fost anulat de c�tre organul emitent, 
a�a cum reiese din referatul înregistrat sub nr…………/16.10.2008, 
cât �i din borderoul de sc�dere a obliga�iilor fiscale, 
înregistrat sub acela�i num�r. 

În drept, dispozi�iile art.205 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, referitor la posibilitatea de contestare, precizeaz� 
c�: 

“1).împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor 
acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit 
legii. 

2) este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� 
c� a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ 
fiscal sau prin lipsa acestuia.”, 
iar potrivit dispozi�iilor art.206(2) din acela�i act normativ: 

“Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau 
în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal.” 

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei se 
re�ine c�, organul fiscal competent a procedat la revizuirea 
actului administrativ fiscal, respectiv decizia de calcul 
accesorii nr…………/07.10.2008, prin care a fost individualizat� 
obliga�ia de plat� în sum� de ………… lei �i a propus anularea 
acesteia, pe motiv c� urmare revizuirii �i îndrept�rii erorilor 
materiale cu privire la modul de completare a OP 
nr………/18.08.2008, societatea nu datoreaz� obliga�ii de plat� 
accesorii. 

Pe cale de consecin��, în contextul celor prezentate, urmeaz� 
a se respinge ca fiind r�mas� f�r� obiect, contesta�ia formulat� 
de c�tre S.C. CONSTANTA S.A. împotriva Deciziei de calcul 
accesorii nr…………/07.10.2008. 

 
 Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.210, 216  
din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003, 
republicat�,  se: 
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DECIDE: 
 
1. Respingerea ca f�r� obiect a contesta�iei formulate de 

c�tre S.C. CONSTANTA S.A. împotriva Deciziei de calcul accesorii 
nr………/07.10.2008, pentru suma de ………… lei, reprezentând: 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angaja�i                - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angaja�i                - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
accid. �i risc prof.                – ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
accid. �i risc prof.                – ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angajator             - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angajator             - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angaja�i              - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj 
dat. de c�tre angaja�i              - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt.fd. garantare plat� 
crean�e sociale                     - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt.fd. garantare plat� 
crean�e sociale                     - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angajator               - ………… lei; 

� Major�ri aferente contribu�iei pt. asig. De s�n�tate 
datorate de angaja�i                - ………… lei. 

 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor 

administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul 
Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate 
cu art.218 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin 
O.G. nr.92/2003 republicat� în 2007, coroborat cu art.11 alin.(1) 
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV, 
BOGDAN IULIAN HU�UC�                                                                           

 
 
 
D.G./4ex 
09.12.2008 


