
  

                        

  

 

DECIZIA Nr. 40/24.08.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. V. D. S.A. Vaslui,   
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a  judeŃului Vaslui sub nr. ../10.07.2009

Compartimentul SoluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului
Vaslui  a  fost  sesizat  de  către  AdministraŃia  finanŃelor  publice  a  judeŃului  Vaslui,  serviciul  Colectare,
executare silită persoane juridice prin adresa nr. .. din 09.07.2009, înregistrată la D.G.F.P. a judeŃului Vaslui
sub nr. ... din 10.07.2009, asupra contestaŃiei formulată de S.C. S.C. V. D. S.A. VASLUI prin avocat B. E. în
baza împuternicirii avocaŃiale anexată în original la contestaŃie. 

S.C. V. D. S.A. are sediul în municipiul Vaslui, str. St., judeŃul Vaslui, este înmatriculată la
Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Vaslui sub nr. J37/. şi are atribuit codul de
înregistrare fiscală RO ..

Societatea a formulat  contestaŃie împotriva actului  administrativ  fiscal întocmit  de reprezentanŃii
Administratiei Finantelor Publice Vaslui, respectiv Nota de constatare înregistrată sub nr. . din 07.05.2009
privind  modul  de respectare  a înlesnirii  la  plata  obligaŃiilor  către  bugetul  asigurarilor  sociale  de stat  şi
bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prin Nota de constatare nr. ..  din 07.05.2009 reprezentanŃii  AdministraŃiei FinanŃelor Publice au
stabilit  în sarcina societătii  obligaŃii  de plată ca urmare a pierderii  înlesnirilor la plata obligatiilor fata de
bugetul  asigurărilor  sociale de stat şi  bugetul  asigurărilor  pentru şomaj acordate prin Ordinul comun al
AutorităŃii pentru Privatizare şi Administrarea ParticipaŃiilor Statului nr. 180 din 29.09.2006 şi al Ministerului
Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 461 din 26.09.2003, suma compusă din:

1. EŞALONARE LA PLATĂ 
1.1 Bugetul asigurărilor de stat

Nr.
Crt.

ObligaŃia bugetară Categoria
obligaŃiei

Suma
Lei ron

1 contributiei de asigurărilor sociale datorata de angajator (CAS) Debit ..
2 ContribuŃii asigurări sociale angajator  (CA) Debit ..
3 ContrubuŃia individuală de asigurări sociale (CIAS) debit ..
4 Majorări ..
5 PenalităŃi ..
6 PenalităŃi ..
7 ContribuŃia pentru pensia suplimentară (CPS) Debit ..
8 Majorări ..
9 PenalităŃi ..
10 PenalităŃi ..
11 ContribuŃia fond agricultori (CFA) Debit ..

Total ..
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1.2 bugetul asigurărilor pentru şomaj
1 Şomaj angajator Debit ..
2 Şomaj asiguraŃi Debit ..
3 Majorări ..
4 PenalităŃi ..
5 penalităŃi ..

Total ..
2. Sume amânate în vederea scutirii
2.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat

Nr.
Crt.

ObligaŃia bugetară Categoria
obligaŃiei

Suma
Lei ron

1 contributiei de asigurărilor sociale datorata de angajator (CAS) Debit ..
2 Majorări ..
3 penalităŃi ..
4 ContribuŃii asigurări sociale angajator  (CA) Debit ..
5 Majorări ..
6 PenalităŃi ..
7 ContrubuŃia individuală de asigurări sociale (CIAS) majorări ..
8 PenalităŃi ..
9 ContribuŃia pentru pensia suplimentară (CPS) Majorări ..
10 PenalităŃi ..
11 ContribuŃia fond agricultori (CFA) Debit ..
12 Majorări ....
13 PenalităŃi .

Total ...
2.2. Bugetul asigurărilor pentru şomaj 

1 Şomaj angajator Debit ..
3 Majorări ..
4 PenalităŃi ..
5 Şomaj asiguraŃi penalităŃi ..

Total ..

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin. (4) din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscală,  republicată  în  anul  2007,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 206, art. 207(4) şi art. 209(1) lit.
a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,  republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare,  D.G.F.P. a judeŃului  Vaslui  este competentă să se pronunŃe  asupra contestaŃiei
formulată de S.C. V. D. S.A. VASLUI.

I. Prin contestaŃia formulată SC V. D. SA Vaslui, invocă în susŃinere urmatoarele motive:
- societatea a achitat toate ratele pentru care a primit înlesniri  la plată până la data înscrisă în

ordinul comun, astfel că la data controlului sumele eşalonate erau achitate integral;
- singura inadvertenŃă în eşalonare la plată constă în aceea că rata ce urma să fie achitată până la

data de 20 decembrie 2005 a fost achitată cu o întârziere de 9 zile, deci la data de 29 decembrie 2005, din
lipsă de bani;

- societatea a achitat în termen toate obligaŃiile adunate prin eşalonare, aşa încât măsura luată de
reprezentanŃii A.F.P. Vaslui la data de 07 mai 2009 este abuzivă şi nedreaptă.

În consecinŃă, societatea solicită analizarea măsurilor luate şi anularea notei de constatare. 
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II. În  baza  evidenŃei  pe  platitor  la  data  de  07.05.2009  reprezentantii  Administratiei  Finantelor
Publice au constatat ca  S.C. V. D. SA Vaslui  nu a efectuat plata obligatiilor bugetare scadente în luna
decembrie la termenele stabilite prin Ordinul comun nr. 180 din 29.09.2003 şi 461 din 26.09.2003.

Aceste  constatari  au  fost  consemnate  prin  Nota  de  constatare  nr.  ..  din  07.05.2009  privind
modul  de  respectare  a  inlesnirii  la  plata  obligatiilor  catre  fondul  asigurarilor  sociale  de  stat  şi
asigurărilor pentru şomaj pentru SC V. D. SA, 

III. Luând  în  considerare  constatările  organului  de  control,  motivele  invocate  de  societatea
contestatoare SC V. D. SA, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative invocate
de contestatoare şi de organele fiscale, se reŃin urmatoarele:

Cauza supusa soluŃionarii este legalitatea măsurii dispusă de reprezentanŃii AdministraŃiei
FinanŃelor Publice privind pierderea înlesnirilor la plată acordate contestatoarei prin Ordinul comun
nr.  ... din 29.09.2003 a AutorităŃii pentru Privatizare şi Administrarea ParticipaŃiilor Statului şi nr. ...
din 26.09.2003 a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei în condiŃiile în care societatea
nu a efectuat plata obligaŃiilor bugetare la scadenŃă în luna decembrie 2005 până cel târziu  de data
de 20 decembrie anului fiscal 2005, potrivit legii.  

In fapt,  prin Ordinul comun privind acordarea înlesnirilor la plata obligaŃiilor la bugetul asigurărilor
sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorate şi neachitate de S.C. V. D. S.A. Vaslui nr. ..
din 29.09.2003 şi nr. .. din 26.09.2003, emis de preşedintele AutorităŃii pentru Privatizare şi Administrarea
ParticipaŃiilor Statului şi Ministrul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, în temeiul prevederilor art. 18, cu
excepŃia  alin.  (10),  din  Legea  nr.  137/2002  privind  unele  măsuri  pentru  accelerarea  privatizării,  cu
modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
577/2002, se acordă societăŃii înlesniri la plata obligaŃiilor bugetare.

Prin ordinul comun se stabileşte că societatea poate pierde înlesnirile la plată  în cazul în care nu
achită la scadenŃă obligaŃiile curente la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, sau în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de
20 decembrie a fiecărui an fiscal.

Urmare a analizei evidentei pe platitor la data de 07.05.2009 reprezentanŃii AdministraŃiei finanŃelor
publice au constatat că societatea contestatoare nu a făcut plata obligaŃiilor bugetare curente aferente lunii
decembrie 2005 până la data de 20 decembrie 2005, fapt ce a condus la pierderea valabilităŃii înlesnirilor la
plată aprobate prin Ordinul comun nr. 180 din 29.09.2003 şi nr. 461 din 26.09.2003, situaŃie consemnată de
organele fiscale prin nota de constatare privind modul de respectare a înlesnirilor la plata obligaŃiilor către
bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Prin  contestaŃia  formulată  societatea  precizează  ca  nu  si-a  achitat  obligaŃiile  bugetare  curente
aferente lunii decembrie 2005 până la data de 20 decembrie 2005 din lipsă de bani, dar au fost achitate cu
o întârziere de 9 zile,  deci  la data de 29 decembrie 2005, considerând că acestea au fost  achitate în
termen.

În drept, potrivit art.18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,
cu modificările şi completările ulterioare,   

(6) "Înlesnirile la plată prevazute la alin. (1), (2) şi (4 ) îşi pierd valabilitatea şi în situaŃia în care
societatea comercială nu îşi achită obligaŃiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente
începand  cu  data  semnării  contractului  de  vanzare-cumparare  de  acŃiuni.  În  cazul  în  care  societatea
comercială nu achită la scadenŃă obligaŃiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de
zile, împreună cu majorările de întarziere şi penalităŃile de întarziere aferente, dar nu mai târziu de data de
20 decembrie a fiecărui an fiscal." 

(7) “Nerespectarea condiŃiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la alin. (1),
(2) şi (3) atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga
sumă neplătită şi obligaŃia de plată a majorărilor de întârziere şi a penalităŃilor de întârziere calculate de la
data la care termenele şi/sau condiŃiile nu au fost respectate.”
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[.....]”
    (8) “Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1), (2) şi (3) sunt cele stabilite în certificatele
de obligaŃii bugetare eliberate conform prevederilor prezentei legi, pe baza actelor de control, de organele
teritoriale ale Ministerului FinanŃelor Publice, Ministerului Muncii şi SolidarităŃii Sociale, Casei NaŃionale de
Asigurări de Sănătate şi de autorităŃile administraŃiei publice locale pentru bugetele locale, precum şi în
notificările emise de instituŃia publică implicată, actualizate până la data semnării contractului de vânzare-
cumpărare de acŃiuni.”

În consecinŃă, afirmaŃia societătii contestatoare că la data controlului erau achitate toate obligaŃiile
bugetare cuprinse în eşalonare cu excepŃia obligaŃiilor bugetare ce urmau să fie achitate până la data de 20
decembrie 2005 care au fost plătite la data de 29 decembrie 2005, cu o întârziere de 9 zile, din lipsă de
bani, nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a cauzei întrucât aşa cum rezultă din prevederile legale
menŃionate obligaŃiile  bugetare curente se pot achita în cel mult 90 de zile,  împreună cu majorările de
întârziere aferente, dar nu mai târziu de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. 
 Astfel, societatea avea obligaŃia de a achita obligaŃiile bugetare curente până cel târziu 20.12.2005.

Societatea nu a efectuat  plata  obligaŃiilor  bugetare  curente până la  data 20.12.2005,  aşa cum
prevăd actele normative, fapt recunoscut de aceasta.

FaŃă  de  cele  reŃinute,  prin  nerespectarea  termenelor  de  plată  a  obligaŃiilor  bugetare  curente
societatea  îşi  pierde  înlesnirile  la  plata  obligaŃiilor  la  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat  şi  bugetul
asigurărilor pentru şomaj  ce fac obiectul Ordinului comun nr. .. din 29.09.2003 şi nr. .. din 26.09.2003, motiv
pentru care contestaŃia se va respinge ca neîntemeiată, societăŃii fiindu-i aplicabile prevederile art. 18, cu
excepŃia  alin.  (10)  din  Legea  nr.  137/2002  privind  unele  măsuri  pentru  accelerarea  privatizării,  cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
577/2002.

Avand în vedere cele de mai sus, potrivit  art. 18, cu excepŃia alin. (10) din Legea nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 216
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, se:

DECIDE

Respingerea contestatiei formulată de SC V. D. S.A. Vaslui ca neintemeiată.
Prezenta  decizie  este  definitivă în  sistemul căilor  administrative de atac şi   poate fi  atacată la

Tribunalul Vaslui în termen de 6 luni de la comunicare.  

DIRECTOR COORDONATOR, 
.

 
.     
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