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DECIZIA nr.40/06.06.2007 
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 A.F.P. MEDGIDIA prin adresa 
nr...../25.04.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr...../25.04.2007 cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.A., cu sediul în MEDGIDIA, �os…………… Nr……, CIF RO……………. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura dispus� prin 
Decizia de calcul accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr………… 
din data de 21.03.2007 emis� de A.F.P. Medigidia. 

Prin Decizia contestat� au fost calculate accesorii în 
cuantum de …………… lei, din care petenta contest� accesorii în sum� 
de …………… lei, compus� din: 

-accesorii impozit salarii                     ……………… lei, 
-accesorii impozit dividende                   ……………… lei, 
-accesorii TVA                                 ……………… lei, 
-accesorii fond risc                           ……………… lei, 
-accesorii accize                              ……………… lei, 
-accesorii fond s�n�tate                       ……………… lei, 
-accesorii impozit profit                      ……………… lei, 
-accesorii CAS angajator                       ……………… lei, 
-accesorii CAS angaja�i                        ……………… lei, 
-accesorii somaj angajator                     ……………… lei, 
-accesorii somaj angaja�i                      ……………… lei, 
-accesorii CASS angaja�i                       ……………… lei, 
-accesorii CASS angajator                      ……………… lei, 
-accesorii boli accidente                      ……………… lei. 
Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al 

societ��ii, fiind îndeplinite prevederile art.176 lit.e) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177 alin.(1) din acela�i 
act normativ. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte  
condi�ii de procedur� prev�zute de O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
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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. Medgidia sub nr………… din 

20.04.2007, S.C. CONSTANTA S.A., formuleaz� contesta�ie împotriva 
Deciziei de calcul accesorii nr…………/21.03.2007 emis� de organul 
fiscal teritorial prin care s-au actualizat accesoriile aferente 
obliga�iilor fiscale pân� la data de 20.03.2007. 

Din totalul accesoriilor calculate în cuantum de …………… lei, 
petenta contest� suma de ……………… lei.  

În sus�inerea contesta�iei petenta arat� c�, la emiterea 
deciziei organul fiscal nu a luat în considerare toate documentele 
de plat� prin care societatea a achitat o parte din accesoriile 
datorate bugetului de stat, motiv pentru care prin cererea 
formulat� solicit� diminuarea cuantumului sumei stabilite cu suma 
de …………… lei, conform situa�iei de pl��i anexat� la contesta�ie. 
 

II. Prin Decizia de calcul accesorii nr...../21.03.2007, 
A.F.P. Medgidia a procedat la calcularea accesoriilor aferente 
obliga�iilor fiscale datorate bugetului general consolidat 
datorate de S.C. CONSTANTA S.A., rezultînd urm�toarele: 

- dobânzi calculate pîn� la data de 20.03.2007 în sum� de 
....... lei, 

- penalit��i de întârziere pîn� la data de 31.12.2005, în 
sum� de ....... lei.  

Urmare celor sus�inute de c�tre petent� în contesta�ie �i 
având în vedere cuantumul sumei contestate respectiv, ....... lei, 
organul fiscal teritorial a verificat situa�ia pl��ilor 
eviden�iate în fi�a pe pl�titor existent� în baza de date a A.F.P. 
Medgidia constatând c�, la emiterea deciziei de calcul accesorii 
au fost omise documente de plat� în contul accesoriilor în sum� 
total� de ....... lei, motiv pentru care prin referatul privind 
solu�ionarea contesta�iei, a propus diminuarea cuantumului 
accesoriilor calculate cu aceast� sum�. 

Referitor la suma de ....... lei reprezentând: 
- Op nr.81/10.02.2004   - ....... lei, 
- Op nr.946/31.10.2005  - ....... lei, 
- Op FN    /29.12.2005  - ....... lei, 

organul fiscal precizeaz� c� aceste documente nu au fost 
identificate în situa�ia pl��ilor din Trezoreria Medgidia ca 
reprezentând pl��i accesorii. 

În ceea ce prive�te pl��ile efectuate de petent� în contul 
bugetului contribu�iilor sociale în perioada 01.01.2003-
31.12.2003, organul fiscal men�ioneaz� c� administrarea acestor 
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fonduri a fost preluat� de M.F.P. începând cu data de 01.01.2004 
�i în consecin�� nu se poate pronun�a cu privire la aceste sume. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor fiscale din cadrul A.F.P. Medgidia, �inând cont de 
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 Spe�a supus� solu�ion�rii prin prezenta este dac� Decizia de 
calcul accesorii nr...... din data de 21.03.2007 a fost emis� de 
A.F.P. Medgidia cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

În fapt, în temeiul dispozi�iilor art.85, lit.c �i ale 
art.114 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, organul fiscal teritorial respectiv A.F.P. Medgidia, 
a procedat la actualizarea accesoriilor fiscale aferente 
obliga�iilor fiscale datorate �i neachitate la scaden�� de c�tre 
S.C. CONSTANTA S.A. Medgidia, emitând astfel Decizia de calcul 
accesorii nr…………/21.03.2007 al c�rei cuantum este de …………… lei. 
Petenta contest� din cuantumul total rezultat din decizia de 
calcul accesorii doar suma de ……………… lei, anexând în acest sens o 
situa�ie a pl��ilor efectuate în contul major�rilor �i 
penalit��ilor în perioada 01.04.2002-31.12.2005.  

Conform documentelor existente la dosarul contesta�iei se 
re�ine c�, organele de control fiscal din cadrul S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a, urmare Deciziei nr.35/17.01.2006 emis� de D.G.F.P. 
Constan�a, au procedat la efectuarea unei reverific�ri la S.C. 
CONSTANTA S.A. Medgidia al c�rei obiectiv a fost: 

-stabilirea debitelor �i accesoriilor aferente datorate 
bugetului general consolidat pân� la data de 31.03.2002 conform 
Planului de reorganizare judiciar� publicat în M.O. 
nr.1188/04.07.2002 confirmat de creditori �i judec�torul sindic 
prin încheierea Tribunalului Constan�a nr…………/09.09.2002, 

-stabilirea debitelor �i accesoriilor aferente datorate 
bugetului general consolidat pentru perioada 01.04.2002-
31.12.2005. 

În Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 15.02.2006 
încheiat urmare verific�rii efectuate, organul de control 
precizeaz� c�, prin Sentin�a public� din 17.06.2002 a 
Judec�torului sindic s-a dispus înregistrarea �i publicarea 
planului de reorganizare propus de S.C CONSTANTA S.A. în M.O. 
nr.1188/05.07.2002. Conform planului de reorganizare s-au stabilit 
obliga�iile de plat� constând în debite �i accesorii datorate de 
societate la data de 31.03.2002 c�tre bugetul de stat, bugetul 
asigur�rilor sociale, bugetul asigur�rilor de s�n�tate, bugetul 
asigur�rilor de somaj, I.T.M. Constan�a �i graficul de e�alonare a 
acestor pl��i pentru trim. I 2003- trim.IV 2007.  
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Se men�ioneaz�, deasemenea, c� prin Sentin�a civil� 
nr…………/C.A./16.03.2005 a Cur�ii de Apel Constan�a �i a 
Certificatului de gref� nr………/12.12.2005 dat de Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie Bucure�ti s-a dispus anularea P.V. de control 
nr…………/24.06.2004 �i nr…………/30.06.2004 încheiate de reprezentan�ii 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a, precum �i Decizia nr.301/29.09.2004 
emis� de Direc�ia General� de Solu�ionare Contesta�ii.  

În actul de control se precizeaz� faptul c� în eviden�a 
A.F.P. Medgidia nu a fost înregistrat planul de reorganizare 
propus de c�tre S.C. CONSTANTA S.A., precum �i faptul c� prin 
Sentin�a Cur�ii de Apel Constan�a �i a Certificatului de gref� dat 
de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie s-a dispus c� pentru 
debitele restante la data de 31.03.2002 nu se mai calculeaz� 
accesorii, iar în ceea ce prive�te urm�rirea modului de e�alonare 
�i achitare a debitelor datorate la aceast� dat� competen�a 
apar�ine A.F.P. Medgidia. 

Astfel, în Situa�ia privind pl��ile efectuate la bugetul de 
stat de c�tre S.C. CONSTANTA S.A. în perioada 01.04.2002-
31.12.2005, organul de control a eviden�iat doar documentele de 
plat� care privesc obliga�iile fiscale principale, în spe�� 
debitele. 

În acest sens, prin adresa nr…………/21.02.2006, înregistrat� la 
A.F.P. Medgidia sub nr…………/21.02.2006, S.C. CONSTANTA S.A. 
transmite organului fiscal Situa�ia pl��ilor constând în major�ri 
�i penalit��i de întârziere efectuate în perioada 01.04.2002-
31.12.2005, atât pentru obliga�iile fiscale din Programul de 
reorganizare judiciar� cât �i pentru obliga�iile fiscale aferente 
perioadei de dup� 01.04.2002, solicitând ca la valorificarea 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
15.02.2006 s� fie avute în vedere �i pl��ile efectuate în contul 
accesoriilor.  

Fa�� de cele prezentate �i având în vedere obliga�iile de 
plat� accesorii rezultate �i contestate de petent� se re�ine c�, 
de�i prin adresa nr………/27.01.2006, A.F.P. Medgidia î�i d� acordul 
la solicitarea petentei cu privire la defalcarea graficului de 
pl��i pe surse bugetare, pân� la emiterea Deciziei de calcul 
accesorii nr………/21.03.2007 în baza de date a A.F.P. Medigidia nu 
au fost operate pe surse toate documentele de plat� reprezentând 
accesorii achitate de societate. Acest fapt conduce la concluzia 
c�, obliga�iile de plat� care rezult� din Decizia de calcul 
accesorii nr.967/21.03.2007 con�in date eronate care nu reflect� 
situa�ia real� din punct de vedere fiscal. 

Acest aspect este confirmat de altfel �i de organul fiscal 
din cadrul A.F.P. Medgidia care prin referatul privind 
solu�ionarea contesta�iei, propune diminuarea obliga�iei de plat� 
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rezultat� din Decizia nr………/21.03.2007 cu suma de …………… lei, ca 
fiind de fapt accesorii achitate �i neoperate în baza de date. 

Conform documentelor anexate la dosar, se re�ine c� de fapt 
propunerea organului fiscal din referatul de solu�ionare a 
contesta�iei privind diminuarea obliga�iei de plat� are la baz� 
doar situa�ii privind opera�iunile efectuate în trezorerie pe 
surse respectiv pl��ile, f�r� a se prezenta �i obliga�iile fiscale 
în spe��, debitele rezultate din planul de reorganizare, precum �i 
cele declarate de c�tre contribuabil prin declara�iile privind 
obliga�iile lunare de plat�. 

Fa�� de cele prezentate urmeaz� a se admite par�ial 
contesta�ia petentei pentru suma de …………… lei reprezentând pl��i 
accesorii, compus� din: 

-accesorii impozit salarii                     ……………… lei, 
-accesorii impozit dividende                   ……………… lei, 
-accesorii TVA                                 ……………… lei, 
-accesorii fond risc                           ……………… lei, 
-accesorii accize                              ……………… lei, 
-accesorii fond s�n�tate                       ……………… lei, 
-accesorii impozit profit                      ……………… lei, 
-accesorii CAS angajator                       ……………… lei, 
-accesorii CAS angaja�i                        ……………… lei, 
-accesorii somaj angajator                     ……………… lei, 
-accesorii somaj angaja�i                      ……………… lei, 
-accesorii CASS angaja�i                       ……………… lei, 
-accesorii CASS angajator                      ……………… lei, 
-accesorii boli accidente                      ……………… lei. 
 
În ceea ce prive�te suma de …………… lei reprezentând: 
- OP nr.81/10.02.2004           …………… lei 
- OP nr.946/31.10.2005          …………… lei 
- OP nr.1131/29.12.2005         …………… lei, 
Se re�in urm�toarele: 
 
Conform datelor prezentate de petent� în situa�ia pl��ilor, 

OP nr.81/10.02.2004 în sum� de …………… lei reprezint� accesorii în 
contul CAS asigura�i, în timp ce în referatul privind solu�ionarea 
contesta�iei organul fiscal men�ioneaz� c�, acest document de 
plat� nu a fost identificat în situa�ia pl��ilor din Trezoreria 
Medgidia ca reprezentând pl��i accesorii.  

Pentru a stabili realitatea în spe��, prin adresa 
nr…………/18.05.2007, organul de solu�ionare contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. Constan�a, a solicitat petentei s� transmit� copia 
documentului în cauz�.  

La solicitarea de mai sus, cu adresa nr…………/25.05.2007 
înregistrat� la D.G.F.P. Constanta sub nr……………/28.05.2007, petenta 
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comunic� faptul c� de fapt suma de …………… lei reprezint� achitarea 
de accesorii în contul CAS asigura�i, dar c� aceasta este compus� 
de fapt din dou� documente de plat� respectiv: 

-OP nr.80/10.02.2004 în sum� de …………… lei 
-OP nr.81/10.02.2004 în sum� total� de ………… lei, din care 

…………… lei reprezint� plat� în contul obliga�iei principale �i 
…………… lei reprezint� plat� în contul accesoriilor. 
 Astfel din adi�ia sumelor men�ionate în cele dou� documente 
de plat� rezult� c�, societatea a achitat în contul obliga�iilor 
de plat� accesorii aferente CAS asigura�i sum� de …………… lei. 
 În consecin��, fa�� de cele prezentate se re�ine ca fiind 
nefondat� constatarea organului fiscal cu privire la suma de …………… 
lei reprezentând plat� accesorii în contul CAS asigura�i, motiv 
pentru care urmeaz� a se admite par�ial contesta�ia formulat� de 
petent� cu privire a aceast� sum�. 
  
 Cu privire la OP nr.946/31.10.2005 în sum� de …………… lei, se 
re�ine faptul c� aceast� sum� reprezint� de fapt plata 
accesoriilor aferente accizelor, pentru care organul fiscal a 
propus diminuarea obliga�iei de plat� stabilit� prin Decizia de 
calcul accesorii. Faptul c� aceast� sum� a fost trecut� eronat în 
situa�ia întocmit� de c�tre petent� privind pl��ile efectuate în 
contul accesoriilor, ca reprezentând plat� accesorii aferente 
fondului de s�n�tate, este confirmat de r�spunsul dat la 
solicitarea organului de solu�ionare a contesta�iei prin adresa 
nr…………/28.05.2007. 
 
 În consecin��, având în vedere cele expuse urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia 
formulat� de petent� pentru suma de …………… lei. 
   
 Cu privire la OP nr.1131/29/12.2005 în sum� de …………… lei, se 
re�ine faptul c� aceast� sum� reprezint� de fapt plata 
accesoriilor aferente contribu�iei pentru �omaj angajator. În 
situa�ia privind plata accesoriilor întocmit� de c�tre petent�, 
aceast� sum� se reg�se�te ca fiind plat� de accesorii aferente CAS 
angajator, în timp ce organul fiscal în referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei men�ioneaz� c�, aceast� sum� nu a fost 
identificat� în situa�ia pl��ilor din Trezoreria Medgidia ca fiind 
plat� de accesorii. 
 Din verificarea datelor înscrise în OP nr.1131/29.12.2005 
anexat la dosarul contesta�iei de c�tre petent� se re�ine c�, la 
pozi�ia cod de identificare fiscal� beneficiar este înscris codul 
………………, cod care nu apar�ine S.C. CONSTANTA S.A.. 
 Având în vedere faptul c� înregistrarea pl��ilor în fi�a de 
eviden�� a pl�titorului se realizeaz� în baza codului de 
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identificare fiscal� al beneficiarului, precum �i faptul c� 
începând cu anul 2005 s-a implementat la unit��ile fiscale 
sistemul electronic de pl��i, iar codul înscris pe documentul de 
plat� nu apar�ine petentei rezult� c�, sînt posibile erori de 
înregistrare motiv pentru care în spe��, organul de solu�ionare nu 
se poate pronun�a cu privire la suma de …………… lei. 
 Pe cale de consecin��, pentru motivele expuse urmeaz� a se 
desfiin�a par�ial Decizia de calcul accesorii nr…………/21.03.2007 
emis� de A.F.P. Medgidia pentru suma de …………… lei reprezentând 
accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri somaj angajator, 
urmând ca organul fiscal competent s� constate în contul c�rui 
beneficiar s-a operat plata �i s� procedeze la regularizarea 
pl��ii.  

 
Cu privire la suma de …………… lei reprezentând diferen�a de 

accesorii contestat� de petent� din totalul accesoriilor stabilite 
prin Decizia de calcul accesorii nr…………/21.03.2007, se re�in 
urm�toarele: conform documentelor anexate la dosarul contesta�iei 
aceast� sum� reprezint� pl��i efectuate de c�tre S.C. CONSTANTA 
S.A. în anul 2003, în contul accesoriilor aferente crean�elor 
reprezentând contribu�ii CAS, SOMAJ, CASS.  

În referatul privind propunerile de solu�ionare a 
contesta�iei, organul fiscal men�ioneaz� c� în anul 2003 aceste 
crean�e nu au fost administrate de M.F.P. �i în consecin�� pentru 
confirmarea încas�rii acestora competen�a apar�ine creditorului 
bugetar al contribu�iei respective. 

Fa�� de aceast� men�iune facem precizarea c� începând cu data 
de 01.01.2004, M.F.P. a preluat administrarea acestor obliga�ii 
bugetare, iar potrivit art.39 din O.G. nr.86/2003, înregistrarea 
debitelor restante în eviden�a fiscal� s-a f�cut în baza 
declara�iilor inventar întocmite �i depuse de c�tre contribuabili. 
Potrivit prevederilor legale în declara�iile inventar 
contribuabilul avea obliga�ia de a declara debitele înregistrate 
în eviden�a contabil� la data de 31.12.2003 în ordinea vechimii �i 
totodat� s� calculeze pe propria r�spundere accesoriile aferente. 
În acest sens organul fiscal din cadrul A.F.P. Medgidia nu 
precizeaz� dac� petenta a depus declara�ia inventar �i dac� a fost 
înregistrat� în fi�a pe pl�titor existent� în baza de date. În 
plus, în Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 15.02.2006, 
organul de control face precizarea c� s-au verificat �i s-au 
stabilit toate obliga�iile fiscale pe care S.C. CONSTANTA S.A. le 
datora pe de o parte la data de 31.03.2002, dat� la care 
societatea a intrat în procedura de reorganizare judiciar�, precum 
�i cele aferente perioadei 01.04.2002-31.12.2005. În acest sens, 
organul de control a verificat toate obliga�iile de plat� precum 
�i modul de achitare a acestora indiferent de creditorul bugetar 
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care le-a administrat pân� la data de 31.12.2004. Prin urmare în 
condi�iile în care organul de control a stabilit debitele datorate 
de societate la data de 31.12.2005 pe surse, atât în ceea ce 
prive�te obliga�ia de plat� principal� cât �i accesoriul aferent, 
organul fiscal teritorial avea obliga�ia de a valorifica 
constat�rile din actul de control �i în plus s� urm�reasc� modul 
de derulare a e�alon�rii fa�� de grafic.  

De re�inut faptul c� în Raportul de inspec�ie fiscal� organul 
de control a precizat faptul c� s-a verificat doar modul de 
achitare al obliga�iilor de plat� principale, motiv pentru care 
prin adresa nr…………/21.02.2006 înregistrat� la A.F.P. Medgidia sub 
nr…………/21.02.2006, S.C. CONSTANTA S.A. solicita organului fiscal 
ca odat� cu valorificarea Raportului de inspec�ie din data de 
15.02.2006 s� înregistreze �i pl��ile efectuate în contul 
accesoriilor.  

Având în vedere cele prezentate se constat� faptul c� la 
emiterea Deciziei de calcul accesorii nr…………/21.03.2007, organul 
fiscal din cadrul A.F.P. Medgidia nu a �inut cont de pl��ile 
efectuate de petent� în contul accesoriilor în anul 2003, motiv 
pentru care, urmeaz� a se desfiin�a par�ial decizia atacat� pentru 
suma de …………… lei. 

 
Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor  

art.186 alin.(1) �i (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se 

 
 

DECIDE: 
 
 

1. Desfiin�area Deciziei de calcul accesorii nr....... emis� 
în data de 21.03.2007 de A.F.P. Medgidia, pentru suma de ........ 
lei, constând în: 

-accesorii CAS angajator                       ……………… lei, 
-accesorii CAS angaja�i                        ……………… lei, 
-accesorii somaj angajator                     ……………… lei, 
-accesorii somaj angaja�i                      ……………… lei, 
-accesorii CASS angaja�i                       ……………… lei, 
-accesorii CASS angajator                      ……………… lei, 
-accesorii boli accidente                      ……………… lei. 
2. Admiterea contestatiei cu anularea par�ial� a Deciziei de 

calcul accesorii nr..... emis� în data de 21.03.2007 de A.F.P. 
Medgidia  pentru suma de ……………… lei constând în: 

-accesorii impozit salarii                     ……………… lei, 
-accesorii impozit dividende                   ……………… lei, 
-accesorii TVA                                 ……………… lei, 
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-accesorii fond risc                           ……………… lei, 
-accesorii accize                              ……………… lei, 
-accesorii fond s�n�tate                       ……………… lei, 
-accesorii impozit profit                      ……………… lei, 
-accesorii CAS angajator                       ……………… lei, 
-accesorii CAS angaja�i                        ……………… lei, 
-accesorii somaj angajator                     ……………… lei, 
-accesorii somaj angaja�i                      ……………… lei, 
-accesorii CASS angaja�i                       ……………… lei, 
-accesorii CASS angajator                      ……………… lei, 
-accesorii boli accidente                      ……………… lei. 
 
3. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 

împotriva Deciziei de calcul accesorii nr...... emis� în data de 
21.03.2007 de A.F.P. Medgidia  pentru suma ……………… lei reprezentând 
accesorii aferente contribu�iei la fondul de san�tate. 

A.F.P. Medgidia va emite o alt� decizie de calcul accesorii 
�inând cont de considerentele prezentei decizii, respectiv 
motivele de fapt �i de drept care au format convingerea în 
emiterea acestei solu�ii.  

Noul act ce va fi întocmit va fi transmis �i organului de 
solu�ionare a contesta�iei. 
 Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din 
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004.   
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