
 
     ����

 
 

  

1/6 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

����������������������������
���������

 
 
 
                                                                                                                                

DECIZIA NR. 189 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 
 

           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Pubilce a municipiului X , prin 
adresa nr. X, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub nr. X , 
asupra contesta�iei formulat� de X , cu sediul în X , jude�ul Hunedoara, 
reprezentat� de dl. X , în calitate de director, �i dna. X , în calitate de 
contabil �ef, împotriva DECIZIEI nr. X  referitoare la obliga�iile de plat� 
de accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia Finan�elor Pubilce a 
municipiului X  �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând:   
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
               din salarii; 
 X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
               sociale datorat� de angajator; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
               asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
               asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru      
               asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
   X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
               pentru �omaj datorat� de angajator; 
   X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
               asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
   X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
               pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
               de angajator;  
           Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data emiterii DECIZIEI nr. X  referitoare la obliga�iile de plat� de 
accesorii, contesta�ia a fost depus� în termen, respectiv la data de X , 
a�a cum rezult� din �tampila aplicat� pe contesta�ie de registratura 
Administra�iei Finan�elor Pubilce a municipiului X , fiind înregistrat� sub 
nr. X , deci în termenul legal prev�zut Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
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a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
          I. Prin contesta�ia formulat�, X  solicit� anularea 
deciziei de impunere, ar�tând urm�toarele:  
 
          Petenta arat� c� dispozi�ia bugetar� din X , în sum� de X  lei, cu 
drept de utilizare de la data de X , a fost operat� în extras în data de X 
, la sosirea prin po�t� a dispozi�iei în original, transferul de la 
Trezoreria X, durând X zile. 
          Petenta invoc� faptul c� termenul de decontare a salariilor 
pentru institu�ia X  a fost stabilit pentru data de X a lunii prin Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 86 / 2005, iar alimentarea cu credite s-
a f�cut în data de X . 

           Având în vedere cele de mai sus, petenta solicit� scutirea la 
plat� a sumelor accesorii, pe care consider� c� nu le datoreaz�, 
virarea cu întârziere a obliga�iilor la bugetul de stat, datorându-se unor 
cauze obiective.         

   II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului X , au consemnat urm�toarele: 
 
          În baza prevederilor art. 88 lit.c) �i art. 119 alin. (1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, 
organele fiscale ale Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului X  
au calculat accesorii la X , pentru plata cu întârziere a impozitelor, 
taxelor contribu�iilor sociale �i a altor venituri la bugetul general 
consolidat, întocmind Decizia nr. X  referitoare la obliga�iile de plat� de 
accesorii, organele fiscale calculând accesorii în sum� de X RON 
(accesorii calculate la sumele declarate prin D100, 102 aferent lunii X 
�i achitate în X ).  
 
            III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele invocate de acesta, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de contestatoare �i 
de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
 
           X , are sediul în X , jude�ul Hunedoara, reprezentat� de dl. X , în 
calitate de director, �i dna. X , în calitate de contabil �ef. 
 



 
     ����

 
 

  

3/6 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� 
obligatii de plata suplimentare de natura accesoriilor, în condi�iile 
în care prin contesta�ia formulat� petenta î�i întemeiaz� 
contesta�ia pe faptul c� dispozi�ia bugetar� din X , cu drept de 
utilizare de la data de X , a fost operat� în extras în data de X , la 
sosirea prin po�t� a dispozi�iei în original. 
 
            În fapt, prin Decizia nr. X  referitoare la obliga�iile de plat� de 
accesorii contestat�, organele fiscale ale Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului X , au calculat accesorii în sum� de X lei, dup� 
cum urmeaza: 
Cod Natura obliga�iei fiscale Accesorii 
2 Impozit pe veniturile din salarii X 
411 Contribu�ia de asigur�ri sociale datorata de angajator X 
412 Contribu�ia individuala de asigur�ri sociale re�inuta de Ia asigura�i X 
416 Contribu�ia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator X 
421 Contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorata de angajator X 
422 Contribu�ia individuala de asigur�ri pentru �omaj re�inuta de la asigura�i X 
431 Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorata de angajator X 
432 Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inuta de Ia asigura�i X 
Total                                                                                                                                                X 

 

accesorii calculate la sumele declarate prin Declara�iile 100 si 102 
aferente lunii X, scadente la data de X �i achitate în X , astfel: 
Cod Documentul prin care s-a individualizat suma de 

plata 
Categoria de 
suma 

Perioada Suma 
debit 

Zile / 
Luni 

Cot
a 

Suma 
accesoriu 

2 Declara�ie 100 nr. 100 din data X DOBÂNDA X X X X 
411 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA                           X X X X 
412 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA X X X X 
416 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA X X X X 
421 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA x X X X 
422 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA X X X X 
431 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA X X X X 
432 Declara�ie 102 nr. 102 din data X DOBÂNDA X X X X 

           Peti�ionara consider� c� nu datoreaz� obliga�ii fiscale accesorii, 
deoarece virarea cu întârziere a obliga�iilor la bugetul de stat, s-a 
datorat unor cauze obiective, dispozi�ia bugetar� din X , cu drept de 
utilizare de la data de X , a fost operat� în extras în data de X , la 
sosirea prin po�t� a dispozi�iei în original. 
           Dreptul comun în materia perceperii major�rilor de întârziere 
pentru neplata la termen a obliga�iior datorate, îl reprezint� Codul de 
procedur� fiscal�, care la art.119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz� c�: 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.”, 
iar potrivit art. 120 alin.(1) �i (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
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(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 
            În drept, pentru spe�a în cauz� sunt aplicabile dispozi�ile 
CAP.2 - Stingerea crean�elor fiscale prin plat�, compensare �i restituire 
art.114 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�rora: 
“ART. 114 Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii 
    (3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul 
pl��ii este: 
    a) în cazul pl��ilor în numerar, data înscris� în documentul de 
plat� eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul 
fiscal; 
    b) în cazul pl��ilor efectuate prin mandat po�tal, data po�tei, 
înscris� pe mandatul po�tal; 
    c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la 
care b�ncile debiteaz� contul pl�titorului pe baza instrumentelor 
de decontare specifice, astfel cum aceast� informa�ie este 
transmis� prin mesajul electronic de plat� de c�tre institu�ia 
bancar� ini�iatoare, potrivit reglement�rilor specifice în vigoare, 
cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 121, data putând fi dovedit� 
prin extrasul de cont al contribuabilului;” 
            Astfel, potrivit cadrului legislativ invocat, în cazul pl��ilor 
efectuate prin decontare bancar�, data stingerii obliga�iilor fiscale este 
data la care b�ncile debiteaz� contul pl�titorului, aceasta putând fi 
dovedit� prin extrasul de cont al contribuabilului. 
             Având în vedere reglement�rile legale, �i întrucât, chiar 
peti�ionara sus�ine c� dispozi�ia bugetar� din X  a fost operat� în extras 
în data de X , rezult� c�, în conformitate cu prevederile mai sus citate, 
aceast� dat� este considerat� ca fiind momentul pl��ii obliga�iei fiscale. 
             În aceast� situa�ie, se constat� c�, în mod legal, fa�� de data 
scaden�ei X �i data pl��ii X , organele fiscale ale Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului X  au generat calcul de accesorii 
pentru plata cu întârziere de X zile  a obliga�iilor fiscale declarate. 
             De asemenea, în ceea ce prive�te accesoriile calculate, se 
re�ine c�  X  nu aduce nici un argument referitor la cuantumul 
major�rilor, referitor la cota de major�ri aplicat�, însumarea produselor 
dintre baza de calcul a major�rilor, num�rul de zile de întârziere, fiind 
incidente prevederile ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
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din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care la art.206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
             În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
             De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz�:  
„Contesta�ia poate fi respins� ca : 
[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 
           Prin urmare, �inând seama de cele expuse, în raport de 
documentele aflate la dosar �i de dispozi�iile legale citate, re�inându-se 
c�, obliga�iile fiscale declarate de X , prin Declara�iile  100, 102 privind 
obliga�ii de plat� aferente lunii X, nu au fost achitate la scaden��, 
respectiv la data de X, ci au fost achitate la data de X , cu o întârziere 
de X zile, se va respinge, ca neîntemeiat� �i nemotivat�, 
contesta�ia formulat� de X , împotriva DECIZIEI nr. X  referitoare la 
obliga�iile de plat� de accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia 
Finan�elor Pubilce a municipiului X  �i care vizeaz� suma total� de 
X lei. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  

D E C I D E : 
 

           Respingerea, ca neîntemeiat� �i nemotivat�, a contesta�iei 
formulat� de X , împotriva DECIZIEI nr. X  referitoare la obliga�iile 
de plat� de accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia Finan�elor 
Pubilce a municipiului X  �i care vizeaz� suma total� de X lei 
reprezentând:   
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  X lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile  
               din salarii; 
X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
               sociale datorat� de angajator; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
               asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru  
               asigur�ri  de s�n�tate datorat� de angajator; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei pentru      
               asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
    X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri  
               pentru �omaj datorat� de angajator; 
    X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�iei individuale de  
               asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 
    X lei – major�ri de întârziere aferente contribu�ia de asigurare 
               pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat�    
               de angajator.  
               Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 
 

Director Executiv 


