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DECIZIA nr.74/02.10.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.A. din Constan�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 A.F.P. Constan�a prin adresa 
nr…………/07.09.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/11.09.2007, cu privire la contesta�ia formulat�, de S.C. 
CONSTANTA  S.A., cu sediul în Constan�a, str........ nr..., CUI 
........ 

Obiectul contesta�iei, îl reprezint� obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de ...... lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de angajator,   
stabilite prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, nr…………/22.07.2007 �i 
nr…………/22.07.2007 emise de A.F.P. Constan�a.  

Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te contesta�ia, organul de solu�ionare re�ine c� ac�iunea în 
cauz� a fost introdus� cu respectarea prevederilor art.206 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în M.O. nr.513/31.07.2007. 
  Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat� în 2007. 

Astfel, deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, contestate în dosarul de 
fa��, au fost comunicate agentului economic, de c�tre organul 
fiscal în data de 15.08.2007 a�a cum rezult� din confirmarea de 
primire aflat� la dosarul cauzei, iar contesta�ia a fost 
înregistrat� la A.F.P. – Constan�a sub nr…………/05.09.2007.  

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 adresa înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 
nr…………/05.09.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… din data de 
11.09.2007,  S.C. CONSTANTA S.A. formuleaz� contesta�ie împotriva 
titlurilor de crean�� fiscal� respectiv Deciziile de impunere 
nr………… �i nr………… din data de 22.07.2007 referitoare la obliga�ia de 
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plat� major�ri de întârziere calculate pentru obliga�iile fiscale 
neachitate în termenul legal reprezentând contribu�ie de asigur�ri 
sociale datorate de angajator aferent� lunilor aprilie �i mai 2007, 
invocând urm�toarele motive: 

- sumele prev�zute în deciziile contestate, pentru care s-au 
calculat accesorii, au fost achitate în termenul legal, astfel: 

- cu OP. nr.325/25.05.2007  a fost achitat� suma de ..... lei, 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de angajator 
aferent� lunii aprilie 2007; 

- cu OP. nr.394/25.06.2007 a fost achitat� suma de ..... lei, 
reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator 
aferent� lunii mai 2007. 

Contestatoarea face men�iunea c�, în urma verific�rii 
eviden�ei fiscale respectiv, a  Fi�ei pe pl�titor condus� de A.F.P. 
Constan�a, a constatat c� suma de ...... lei achitat� cu OP. 
nr.325/25.06.2007 a stins par�ial valoarea accesoriilor aferente 
C.A.S.-ului angajator calculate în perioada 2004-2005 �i nu a 
C.A.S.-ului angajator aferent lunii aprilie 2007.  

 Contestatoarea recunoa�te c� înregistreaz� debite restante 
(TVA, C.A.S. angajator, fond special persoane cu handicap), îns� 
acestea fac obiectul înlesnirilor la plat� �i sunt suspendate la 
plat� pân� la emiterea actului adi�ional la ordinul comun 
nr..../30.05.2006 �i nr..../30.05.2006 al A.V.A.S. �i al 
Ministerului Finan�elor Publice. 

În sus�inerea cauzei se invoc� art.111 alin.2 din Codul de 
Procedur� Fiscal�, conform c�rora obliga�iile fiscale curente, de a 
c�ror plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirilor acordate, 
se efectueaz� înaintea stingerii obliga�iilor restante �i a 
accesoriilor calculate asupra acestora. 

 Contestatoarea precizeaz� c� este în posesia Actului 
adi�ional nr..../27.08.2007 �i nr..../27.08.2007 emis de A.V.A.S. 
�i Ministerul Economiei �i Finan�elor prin care a fost aprobat� 
înlesnirea la plat� a obliga�iilor fiscale aferente perioadei 2004-
2005.   

Pentru argumentele expuse, petenta solicit� stingerea 
debitelor privind contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator aferent� lunilor aprilie �i mai 2007 �i implicit 
revocarea deciziilor de impunere nr....../22.07.2007 �i 
nr....../22.07.2007 prin care au fost calculate accesorii.     

II. Prin Deciziile de impunere nr………… �i nr………… din data de 
22.07.2007 referitoare la obliga�ia de plat� major�ri de întârziere 
calculate pentru obliga�iile fiscale neachitate în termenul legal 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale datorate de angajator 
aferent� lunilor aprilie �i mai 2007, în temeiul art.86 lit.c) �i 
art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, adic� pentru plata cu întârziere a impozitelor, 



 
adresa: Str. I.G.Duca  nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

3 

taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri ale bugetului 
general consolidat, A.F.P. Constan�a  a calculat major�ri de 
întârziere în sum� total� de ....... lei.  

Referitor la aspectele contestate, organul fiscal, în 
referatul cu propuneri de solu�ionare, men�ioneaz� urm�toarele: 

1. Prin Decizia de impunere nr…………/22.07.2007, au fost 
calculate, prin intermediul programului informatic existent la 
nivelul A.F.P.M. Constan�a, major�ri de întârziere în sum� de ………… 
lei pentru perioada 05.06.2007-17.07.2007, având ca baz� de calcul 
suma de …………… lei contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, declarat� de societate prin declara�ia cod 100 
înregistrat� la organul fiscal sub nr…………/25.05.2007. 

2. Prin Decizia de impunere nr…………/22.07.2007 au fost 
calculate accesorii în valoare total� de ………… lei pentru perioada 
25.06.2007-17.07.2007, având ca baz� de calcul suma de ………… lei 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, conform Declara�iei nr…………/25.06.2007.  

  Ordinul de plata nr.325/25.05.2007  în sum� de …………… lei �i 
OP. nr.394/25.06.2007 în sum� de ………… lei, potrivit fi�ei analitice 
a societ��ii au stins alte debite.   

Referitor la Actul adi�ional nr..../27.08.2007 �i 
nr...../27.08.2007 emis de A.V.A.S. �i Ministerul Economiei �i 
Finan�elor, prin care a fost aprobat� înlesnirea la plat� a 
obliga�iilor fiscale reprezentând contribu�ie asigur�ri sociale 
angajator, aferente perioadei 2004-2005, organul fiscal men�ioneaz� 
faptul c� nu are cuno�tin�� de acest act, întrucât nu i-a fost 
comunicat.   

III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motivele invocate de petent� în sus�inerea 
contesta�iei precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de …………… lei, au fost calculate în mod legal de 
organul fiscal prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr...... �i nr......  din 
data de 22.07.2007.  

În fapt, SC CONSTANTA SA a beneficiat, conform prevederilor 
art.26 din OUG. nr.26/2004 privind unele m�suri pentru finalizarea 
privatiz�rii societ��ilor comerciale aflate în portofoliul 
A.P.A.P.S. �i consolidarea unor privatiz�ri, aprobat� cu modific�ri 
�i complet�ri prin Legea nr.442/2004 �i ale prevederilor art.II 
alin. (2), (21), (22) �i (23) din OUG. nr.26/2005 privind abrogarea 
dispozi�iilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata 
obliga�iilor bugetare restante, aprobat� cu modific�ri �i 
complet�ri prin Legea nr.244/2005, de înlesniri la plata 
obliga�iilor bugetare datorate �i neachitate, aprobate prin Ordinul 
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comun al Autorit��ii Pentru Valorificarea Activelor Statului �i al 
Ministerului Finan�elor Publice nr………/30.05.2006 �i 
nr………/30.05.2006. 

Conform graficului de e�alonare, ultimul termen de plat� a 
ratelor a fost în data de 15.05.2007. 

În data de 27.08.2007, Autoritatea Pentru Valorificarea 
Activelor Statului �i respectiv Ministerul Finan�elor Publice, emit 
Actul adi�ional nr………/………/27.08.2007 la Ordinul comun 
nr………/30.05.2006 �i nr………/30.05.2006. 

Prin acest act adi�ional se aprob� e�alonarea la plat�, în 
conformitate cu prevederile art.26 alin.(6) din OUG. nr.26/2004, pe 
o perioad� de pân� la 5 ani, cu 6 luni perioad� de gra�ie cuprins� 
în perioada de e�alonare, a obliga�iilor bugetare de natura celor 
prev�zute la art.26 alin. (1), (3) �i (4) din ordonan�a de urgen�� 
�i care nu au f�cut obiectul înlesnirilor la plat� acordate prin 
ordin comun, datorate �i neachitate pân� la data emiterii ordinului 
comun (30.05.2006), în sum� total� de …………… lei, reprezentând: 

- …………… lei debit TVA; 
- …………… lei v�rs�minte persoane cu handicap; 
- …………… lei contribu�ie pentru asigur�ri sociale angajator.  
Prin Deciziile de impunere nr...../05.04.2007 �i 

nr...../17.05.2007, aflate la dosarul contesta�iei, organul fiscal 
a calculat accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator, aferent� perioadei iulie 2004 - iulie 2005, 
contribu�ie cuprins� în e�alonarea aprobat� prin Actul adi�ional 
nr..../..../27.08.2007. Aceste accesorii calculate �i comunicate 
contestatoarei, au fost stinse de organul fiscal, conform 
prevederilor legale în vigoare, cu pl��ile f�cute de petent� pentru 
obliga�iile fiscale curente. 

Astfel, au rezultat debite curente neachitate, pentru care, 
organul fiscal a calculat, prin  Deciziile de impunere nr...... �i 
nr...... din data de 22.07.2007 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, ce fac obiectul prezentei 
contesta�ii, obliga�ii de plat� major�ri de întârziere în cuantum 
total de ………… lei, reprezentând accesorii aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator, aferent� lunilor aprilie 
�i mai 2007, rezultat� din declara�iile cod 100 întocmite de 
contestatoare �i înregistrate la organul fiscal. 

 Aceste accesorii au rezultat urmare faptului c� pl��ile 
efectuate de petent� pentru debitele curente au stins accesorii 
calculate pentru debitele e�alonate la plat� prin Actul Adi�ional 
nr...../..../27.08.2007, accesorii calculate pentru perioada 
15.09.2006- 31.03.2007 �i respectiv 31.03.2007 – 17.05.2007.  

Petenta contest� aceste accesorii sus�inând c� debitele pentru 
care organul fiscal a calculat accesorii au fost achitate, 
men�ionând prevederile art.111 alin.(2) din OG. nr.92/2003 privind 
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Codul de procedur� fiscal�, referitoare la ordinea de stingere a 
obliga�iilor fiscale, conform c�rora obliga�iile fiscale curente de 
a c�ror plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirilor 
acordate, se efectueaz� înaintea stingerii obliga�iilor restante �i 
a accesoriilor calculate asupra acestora, motiv pentru care 
solicit� anularea accesoriilor calculate. 

În drept, referitor la înlesnirile acordate la plata 
obliga�iilor bugetare restante, înregistrate de societ��ile 
comerciale la care statul este ac�ionar �i aflate în portofoliul 
Autorit��ii pentru Privatizare �i Administrarea Participa�iilor 
Statului sau societ��ilor comerciale privatizate de c�tre 
A.P.A.P.S., prevederile art. 26 alin.(1),(6), (7) �i (8) din OUG. 
nr.26/2004 privind unele m�suri pentru finalizarea privatiz�rii 
societ��ilor comerciale aflate în portofoliul Autorit��ii pentru 
Privatizare �i Administrarea Participa�iilor Statului �i 
consolidarea unor privatiz�ri,aprobat� �i modificat� prin Lg. 
nr.244/2005stipuleaz�: 
  „(1) APAPS �i institu�iile bugetare creditoare, la solicitarea 
APAPS, vor acorda societ��ilor comerciale cu capital majoritar de 
stat, aflate în proces de privatizare, urm�toarele înlesniri: 
    a) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte venituri bugetare, precum �i credite �i 
garan�ii acordate de creditorii bugetari; 
    b) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
reprezentând crean�e proprii �i credite bugetare gestionate de 
c�tre APAPS; 
    c) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
restante la data de 31 decembrie 2003 c�tre bugetele locale, 
reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri, precum 
�i a celor reprezentând crean�ele proprii �i a celor provenite din 
credite bugetare gestionate de autoritatea administra�iei publice 
locale; 
    d) în cazul scutirii par�iale, diferen�a r�mas� de plat� în 
sarcina societ��ii comerciale va fi achitat� e�alonat pe o perioad� 
de pân� la 5 ani, cu 6 luni perioad� de gra�ie, cuprins� în 
perioada de e�alonare, conform graficului întocmit de c�tre 
creditorul bugetar, autoritatea administra�iei publice locale sau 
APAPS, dup� caz; 
    e) scutirea de plat� a dobânzilor �i a penalit��ilor de orice 
fel aferente obliga�iilor bugetare datorate �i neachitate la data 
de 31 decembrie 2003, cuprinse în certificatele de obliga�ii 
bugetare, calculate pân� la data transferului dreptului de 
proprietate asupra ac�iunilor; 
    f) scutirea total� de la plat� a dobânzilor �i a penalit��ilor 
de orice fel aferente crean�elor prev�zute la lit. b), cuprinse în 
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notific�rile emise de APAPS, calculate pân� la data transferului 
dreptului de proprietate asupra ac�iunilor. 
   (…) 
    (6) Obliga�iile bugetare datorate �i neachitate pân� la data 
emiterii ordinului comun, de natura celor prev�zute la alin. (1) 
�i/sau (3) �i care nu fac obiectul înlesnirilor la plat�, se 
e�aloneaz� la plat� pe o perioad� de pân� la 5 ani, cu o perioad� 
de gra�ie de 6 luni, cuprins� în perioada de e�alonare, prin 
emiterea unui act adi�ional la ordinul comun. 
    (7) Se scutesc la plat�, prin actul adi�ional la ordinul comun, 
dobânzile �i penalit��ile de orice fel aferente obliga�iilor ce fac 
obiectul înlesnirilor la plat� prev�zute la alin. (6), calculate 
pân� la data emiterii ordinului comun. 
    (8) Pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la 
plat� prev�zute la alin. (1), (2) �i (3) nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului dreptului de proprietate �i data emiterii ordinului 
comun.” 
    Din textele legale men�ionate rezult� c�, pentru obliga�iile 
bugetare datorate �i neachitate pân� la data emiterii ordinului 
comun �i care nu fac obiectul înlesnirilor la plat�, se acord� 
e�alonarea la plat�, prin emiterea unui act adi�ional la ordinul 
comun. Totodat�, prin actul adi�ional la ordinul comun, se scutesc 
la plat�, dobânzile �i penalit��ile de orice fel aferente 
obliga�iilor ce fac obiectul înlesnirilor la plat� prev�zute în 
actul adi�ional la ordinul comun, calculate pân� la data emiterii 
ordinului comun. Aceste prevederi au fost preluate �i de art.II 
alin.(21) din  OUG. nr.26/2005 aprobat� cu modific�ri �i complet�ri 
prin Lg. nr.244/2005. 
    Referitor la ordinea de stingere a datoriilor �i calculul 
accesoriilor aferente crean�elor fiscale, art.111 alin.(1), (2), 
(3), (4) din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, modificat� prin  Legea  nr.505 din 28 decembrie 2006 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr.35/2006 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
  „ART. 111 
    Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de 
impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e 
fiscale prev�zute la art.21 alin.(2) lit.a), iar suma pl�tit� nu 
este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting 
datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe 
care îl stabile�te contribuabilul. 
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    (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� 
sum� reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, 
stingerea se efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
    a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din 
graficul de plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat 
e�alonare la plat�, precum �i dobânda datorat� în luna curent� din 
grafic sau suma amânat� la plat�, împreun� cu dobânzile datorate pe 
perioada amân�rii, în cazul în care termenul de plat� se împline�te 
în luna curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a c�ror 
plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
    b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea 
vechimii, cu excep�ia cazului în care s-a început executarea 
silit�, când se aplic� prevederile art.166 în mod corespunz�tor;” 
  Din textele legale men�ionate rezult� c�, în cazul în care 
exist� e�alonare în vigoare, prioritate la stingere o au ratele din 
luna curent�, urmate de obliga�iile fiscale curente de a c�ror 
plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate. În caz 
contrar prioritatea la stingere revine obliga�iilor fiscale 
principale sau accesorii în ordinea vechimii.  

În spe��, din analiza deciziilor referitoare la obliga�ii de 
plat� accesorii, ce fac obiectul prezentei contesta�ii �i a Fi�ei 
analitice pe pl�titor existent� la dosarul contesta�iei, se 
constat� urm�toarele: 

1. Prin Decizia nr…………/22.07.2007 au fost calculate major�ri 
de întârziere pentru perioada 05.06.2007-17.07.2007, pentru debitul 
de ………… lei reprezentând contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, rezultat� din Declara�ia cod 100 înregistrat� la organul 
fiscal sub nr…………/25.05.2007; 

2. Prin Decizia nr…………/22.07.2007 au fost calculate major�ri 
de întârziere pentru perioada 25.06.2007-17.07.2007, pentru debitul 
de ………… lei reprezentând contribu�ie asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, rezultat� din Declara�ia cod 100 înregistrat� la organul 
fiscal sub nr…………/25.06.2007. 

Contestatoarea sus�ine c�, contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator pentru lunile aprilie �i mai 2007, a fost 
stins� integral,  dup� cum urmeaz�: 

- ...... lei C.A.S.A aferent� lunii aprilie 2007 cu OP. 
nr.325/25.05.2007; 

- ...... lei C.A.S.A aferent� lunii mai 2007 cu OP. 
nr.394/25.06.2007, �i c� organul fiscal trebuia s� sting� mai întâi 
obliga�iile fiscale curente, deoarece societatea beneficiaz� de 
e�alonare, �i apoi major�rile de întârziere calculate la debite 
restante. 
 De re�inut este faptul c�, la data stingerii efectuat� de 
c�tre organul fiscal a accesoriilor calculate, cu pl��ile efectuate 
de contribuabil în contul debitelor curente, respectiv 25.05.2007 
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�i 25.06.2007, societatea nu mai înregistra rate din e�alonare, 
deoarece conform graficului de e�alonare aprobat prin Ordinul comun 
nr…………/………/30.05.2006, ultimul termen de plat� a fost în data de 
15.05.2007.  
 Sus�inerile petentei cum c�, debitele restante înregistrate de 
societate, sunt suspendate la plat� pân� la emiterea actului 
adi�ional la ordinul comun nr..../30.06.2006 �i nr...../30.06.2006 
al A.V.A.S. �i M.F.P. �i c� nu ar datora accesorii pân� la data 
emiterii actului adi�ional, nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei deoarece, conform prevederilor OUG. 
nr.26/2004 art.26 alin.(7), se scutesc la plat� prin actul 
adi�ional la ordinul comun, numai dobânzile �i penalit��ile de 
orice fel aferente obliga�iilor ce fac obiectul înlesnirilor la 
plat� acordate prin actul adi�ional, calculate pân� la data 
emiterii ordinului comun, respectiv 30.05.2006, rezultând c� între 
data ordinului comun (30.05.2006) �i data actului adi�ional la 
ordinul comun (27.08.2007) societatea datoreaz� accesorii pentru  
debitele e�alonate. 

Aceste prevederi au fost preluate si de art.8 al Ordinului 
comun nr..../30.05.2006 �i nr..../30.05.2006 al A.V.A.S. �i al 
M.E.F, completat prin Actul adi�ional nr..../27.08.2007 �i 
nr...../27.08.2007, documente existente la dosarul cauzei, care 
stipuleaz� c�: „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin ordinul comun �i prezentul act 
adi�ional, nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� obliga�ii fiscale 
accesorii, între data transferului dreptului de proprietate asupra 
ac�iunilor (09.12.2004) �i data emiterii ordinului comun 
(30.05.2006)” . 

Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� organul 
fiscal a calculat corect, pentru perioada 15.09.2007-17.05.2007, 
accesoriile aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de 
angajator, restant�, accesorii pe care le-a stins cu pl��ile 
efectuate de contestatoare în data de 25.05.2007 �i 25.06.2007, 
rezultând astfel debit curent restant pentru care au fost calculate 
accesorii prin deciziile de impunere nr………… �i nr………… din data de 
22.07.2007 ce fac obiectul prezentei contesta�ii. 

Referitor la stingerea obliga�iilor fiscale  efectuat� de 
organul fiscal, în ordinea prev�zut� la art.111 alin.(2) din OG. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, organul fiscal 
competent avea obliga�ia, conform alin.(4) al aceluia�i articol, s� 
în�tiin�eze debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea.  

Din documentele existente la dosarul cauzei, nu rezult� faptul 
c� organul fiscal competent, respectiv A.F.P. Constan�a, a 
în�tiin�at debitorul respectiv, SC CONSTANTA SA Constan�a, despre 
modul în care a fost efectuat� stingerea obliga�iilor fiscale cu 
pl��ile aferente urm�toarelor ordine de plat� bancar�: 
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- OP. nr.325/25.05.2007 în sum� de …………… lei contribu�ie de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator; 

- OP. nr.394/25.06.2007 în sum� de …………… lei contribu�ie de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator; 

Acest fapt nu poate schimba solu�ia în favoarea 
contestatoarei, cel mult s-ar fi preîntâmpinat formularea 
contesta�iei de fa��,  îns� pe viitor, organul fiscal va avea în 
vedere ca în astfel de situa�ii s� în�tiin�eze  debitorul asupra 
modului în care a fost efectuat� stingerea.   

În baza celor re�inute rezult� c�, organul fiscal din cadrul 
A.F.P. Constan�a a procedat legal la calculul major�rilor de 
întârziere aferente debitelor privind contribu�ia de asigur�ri 
sociale datorat� de angajator, aflate în sarcina petentei, motiv 
pentru care contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.     

Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 
art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007,  se: 
 

DECIDE: 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA SA, cu sediul în Constan�a, împotriva Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr………… �i nr………… din data de 22.07.2007  emise de A.F.P 
Constan�a, pentru suma de …………… lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator.  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Vasilica Mihai 

 
 �EF SERVICIU  

                      SOLU�IONARE CONTESTA�II 
                         Emilia Crângu� 
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