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Ministerul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia  General ă  a F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 16  din  2010  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL,  
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr…/2010 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice, prin adresa nr…/2010, asupra contestaŃiei 
formulate de SC X SRL, cu sediul în JudeŃul Harghita. 

 
ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile 

de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr…/2010, emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice, obiectul contestaŃiei fiind suma de … lei , reprezentând 
accesorii aferente impozitului pe dividende persoane fizice.  

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

 
I. SC X SRL, prin contestaŃia depusă la AdministraŃia FinanŃelor 

Publice, înregistrată sub nr…/2010, solicită anularea actului atacat, invocând 
următoarele motive: 

 
În data de ..11.2008 s-a virat suma de … lei reprezentând impozit 

pe dividende, beneficiarul fiind Bugetul de stat, suma a fost înregistrată în data 
de ..11.2008 la „Venituri ale bugetului de stat încasate în contul unic, în curs de 
distribuŃie.”  

În data de ..12.2008 s-a virat suma de ... lei reprezentând impozit pe 
dividende, beneficiarul fiind Bugetul de stat, suma a fost înregistrată în data de 
..11.2008 la „Venituri ale bugetului de stat încasate în contul unic, în curs de 
distribuŃie.” Contestatara menŃionează, că zilele de 25, 26, 27 şi 28 decembrie 
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2008 au fost zile de sărbători legale, în consecinŃă zile nelucrătoare atât pentru 
Trezoreria Statului, cât şi pentru Băncile Comerciale. 

Contestatara precizează, că obligaŃia de plată pentru sumele 
respective au fost declarate cu DeclaraŃia 100, înregistrat la AdministraŃia 
FinanŃelor Publice Miercurea-Ciuc sub nr… din data de .06.2009, perioada de 
raportare fiind luna noiembrie 2008, denumirea creanŃei fiscale: „impozit pe 
venit din dividende distribuite la PF”, suma declarată … lei, scadenŃa plăŃii 
25.12.2008. 

Contestatara consideră, că fiecare plată a fost efectuată în spiritul şi 
litera Art. 114, alin. (3), lit. c) şi Art. 121, alin. (1) din Codul de procedură fiscală. 

În contestaŃia se mai arată situaŃia declaraŃiilor 100, 102 şi 300 
depuse în perioada ianuarie – iulie 2009 şi achitarea în termen a creanŃelor 
fiscale, anexând şi extrasele de cont, considerând, că nu au fost încălcate 
prevderile art. 119 şi 120 din Codul de procedură fiscală. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente 

obligaŃiilor fiscale nr…/2010, AdministraŃia FinanŃelor Publice, a calculat 
accesorii în temeiul art. 88, lit. c) şi art. 119 din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru plata cu 
întârziere a impozitului pe dividende persoane fizice în sumă de … lei. 

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată fiind 
DeclaraŃia 100 înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice sub nr. .. din data 
de 2009. 

 
  III. Luând în considerare constat ările organelor fiscale, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la d osarul cauzei precum 
şi actele normative în vigoare în perioada verificat ă, invocate de 
contestatara şi organele fiscale, se re Ńine: 
 

 Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice Harghita, prin 
Compartimentul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, este investit ă să se  
pronun Ńe asupra legalit ăŃii accesoriilor calculate pentru plata cu întârzier e 
a impozitului pe dividende persoane fizice de organ ele fiscale in sarcina 
SC X SRL prin decizia de calcul accesorii contestat ă, în condi Ńiile în care 
societatea contestatara demonstreaz ă, că impozitul pe dividende a fost 
achitat în termen.  

 
În fapt , SC X SRL a achitat în total … lei impozit pe dividende 

persoane fizice, respectiv … lei la data de ..11.2008 şi … lei la data de ..12.208 
în contul unic. CreanŃa fiscală s-a individualizat numai prin depunerea 
declaraŃiei rectificative nr…/2009, declaraŃie depusă pe luna noiembrie 2008 cu 
termenul de scadenŃă la 25.12.2008 pentru suma de … lei. 
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Având în vedere, că această obligaŃie fiscală a fost declarată numai 
la data de ..06.2009, suma de … lei achitată în anul 2008 în contul impozitului 
pe dividende  a fost distribuită din contul unic, electronic prin SIAC, conform 
metodologiei de distribuire a sumelor plătite în contul unic, şi a intrat în 
stingerea obligaŃiilor fiscale declarate cu scadenŃa plăŃii înaintea datei 
rectificării, astfel stingerea efectivă a sumei de … lei s-a realizat din sumele 
încasate după data depunerii declaraŃiei rectificative, respectiv după data de 
..06.2009. 

SC X SRL, prin contestaŃia depusă, susŃine, că obligaŃiile fiscale 
declarate prin declaraŃiile 100, 102 şi 300 depuse în perioada ianuarie – iulie 
2009, pentru perioada decembrie 2008 – iunie 2009, au fost achitate în termen, 
inclusiv impozitul pe dividende, pentru care a depus declaraŃia numai la data de 
..06.2009,   ca dovadă depune extrasele de cont. 

 
În drept , cu privire la dispoziŃii generale privind majorări de 

întârziere, art. 119 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precizează: 
     „(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden Ńă de către 
debitor a obliga Ńiilor de plat ă, se datoreaz ă după acest termen major ări de 
întârziere .” 

Din textul de lege sus menŃionat se reŃine, că majorările de 
întârziere sunt datorate dacă obligaŃiile de plată au fost achitate după termenul 
de scadenŃă. 

Din susŃinerile contestatoarei se rezultă, că obligaŃiile de plată 
datorate pe perioada pe care au fost calculate majorarile de întârziere au fost 
achitate la termenele de scadenŃă, dar organul de soluŃionare a contestaŃiei nu 
poate să se pronunŃe asupra cauzei având în vedere faptul, că dosarul cauzei 
nu conŃine DeclaraŃiile privind obligaŃiile de plată la bugetul general consolidat 
în cauză, precum şi fişele sintetice din evidenŃa plătitorilor. 

Ca urmare, se va face aplicarea art.216 alin.(3) din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

„(3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul 
administrativ atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
soluŃionare.”, 
se va desfiin Ńa Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente 
obliga Ńiilor fiscale nr…/2010 pentru suma de … lei , reprezentând majorări de 
întârziere aferente impozitului pe dividende persoane fizice, urmând ca 
organele fiscale competente să reanalizeze obligaŃiile fiscale şi modul de 
stingere acestora pentru aceeaşi perioadă ce a făcut obiectul actului desfiinŃat, 
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tinand seama de plăŃile efectuate de contribuabil in contul obligatiilor datorate si 
dispoziŃiile incidente în materie în această perioadă, coroborate cu Metodologia 
de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a 
obligaŃiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin ORDIN   Nr. 1314 
din 11 septembrie 2007, cu modificările ulterioare. 
 

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art. 206, art. 209, art. 213 şi art. 216  din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
 

DECIDE 

 
Desfiin Ńarea Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 

aferente obligaŃiilor fiscale nr…/2010, emisă de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice, pentru suma de … lei , reprezentând major ări de întârziere aferente 
impozitului pe dividende persoane fizice , urmând ca organul fiscal emitent al 
actului administrativ fiscal contestat să reanalizeze situaŃia de fapt, conform 
celor reŃinute prin prezenta decizie. 
   

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen 
de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 

 
 

DIRECTOR COORDONATOR,   


