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                            DECIZIA NR.102/14.01.2011 
privind  soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                              X 
  înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi  
                                 sub nr.100989/29.11.2010 
 
  
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, Servicul Evidenţă Plătitori Persoane Juridice, cu 
adresa nr. ……., înregistrată la instituţia noastră sub nr. ……. cu privire la 
contestaţia formulată de X cu sediul în municipiul Iaşi, str. …….  nr. ……. 7,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. ……., având cod 
unic de înregistrare fiscală ……. 
 

          Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …….  din data de ……., emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi . 
    
                   Suma contestată este în valoare totală de S  lei şi reprezintă: 
 

      - S  lei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;  
      - S  lei  - dobânzi şi penalităţi aferente taxei pe valoarea 

                                      adăugată; 
- S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

                                      asigurări  sociale datorată de angajator; 
                    -     S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

                        individuale de asigurări sociale reţinute de la 
      asiguraţi; 

          -       S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                             asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi. 

 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
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 Contestaţia a fost depusă, în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere data comunicării actului administrativ fiscal 
contestat prin poştă în data de ……., conform confirmării de primire 
anexată în copie la dosarul cauzei şi data depunerii contestaţiei ……., la 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, unde a fost înregistrată 
sub nr. …….          
                  Contestaţia este semnată de către administratorul societăţii în 
persoana d-lui Morărescu Marian şi poartă amprenta ştampilei societăţii în 
original.   
                  
   Contestaţia este însoţită de Referatul cu propunerea de 
soluţionare nr. …….  din data ……., semnat de conducătorul organului care 
a încheiat actul atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi în care se menţionează că :  
   Prin decizia contestată s-au calculat accesorii în sumă de S lei 
pentru creanţe neachitate la scadenţă.  
      Cu adresa nr. ……. S.C. X ” S.R.L IAŞI solicită transferul sumei 
de S lei achitată cu F.V. ……. la S.C.Z S.R.L. 
 ”Prin Decizia de impunere nr. ……. s-au efectuat corecţii în 
evidenţa fiscală la data de ……., corecţii aferente lunilor martie, aprilie 2009 
scadente …….”,  
 „Prin adresele nr. ……. s-a înştiinţat agentul economic de  
corecţiile efectuate în evidenţa fiscală.” 
 

        Organul fiscal mai precizează că: întrucât accesoriile au fost 
calculate corect la debitele declarate de societate şi neachitate la termen, 
iar societatea nu se motivează legal, se propune respingerea contestaţiei 
ca nemotivată pentru suma de S lei reprezentând: 

      - S lei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;  
      - S  lei  - dobânzi şi penalităţi aferente taxei pe valoarea 

                                      adăugată; 
- S  lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

                                      asigurări  sociale datorată de angajator; 
                    -      S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

                        individuale de asigurări sociale reţinute de la 
      asiguraţi; 

          -        S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                             asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi. 
 
        Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 

Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 
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205, art. 207 alin. (1) şi art.209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
                

          I. S.C.”X” S.R.L. IAŞI depune în data de ……. la Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi contestaţie înregistrată sub nr. ……., 
formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr.………, din data de ………, din următoarele motive: 

       ”OG92/2003 în baza căreia este motivată decizia emisă de dvs. 
contravine art.13 din Codul de Procedură Fiscală republicat: 

        Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa 
legiuitorului aşa cum este exprimată în lege. 

        Drept urmare motivaţia oricăror acte administrative fiscale se 
poate face pe baza legilor respectând voinţa legiuitorului (parlamentului). 

        OG 92/2003 nu aparţine legiuitorului şi nu este lege deci nu 
poate fi considerată motiv de drept !!!  

        De asemenea, solicităm să vizualizaţi plăţile la bugetul de stat 
efectuate de societatea noastră, de ex.plata făcută la 31 dec.2009 prin OP, 
Banca Transilvania.      

        Poprirea abuzivă pe contul societăţii noastre este abuzivă şi 
nemotivată iar printr-un nr.mare de acte administrative fiscale încercaţi să 
muşamalizaţi ………care nu există şi care reprezintă motivarea popririi 
efectuate de A.N.A.F.” 

  
         II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a 

Municipiului Iaşi prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale nr………….., în temeiul art. 88 lit. c) şi a art.119 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale 
bugetului general consolidat, a calculat pentru perioada ………, în sarcina 
S.C. ”X” S.R.L. IAŞI accesorii în sumă totală deS lei  reprezentând: 

      - S lei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;  
      - S  lei  - dobânzi şi penalităţi aferente taxei pe valoarea 

                                      adăugată; 
- S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

                                      asigurări  sociale datorată de angajator; 
                    -      Slei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

                        individuale de asigurări sociale reţinute de la 
      asiguraţi; 

          -      S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                             asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi. 
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          III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi 
prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
 

          1.Cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa dacă 
legal organul fiscal a calculat accesorii în suma totală de S lei prin 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ………, în 
condiţiile în care acesta a efectuat corecţii în evidenţa fiscală ulterior 
primirii contestaţiei, fapt ce a influienţat Decizia contestată. 
  
    În fapt, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi –
Servicul Evidenţă Plătitori Persoane Juridice, a emis Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii  nr. ………, prin care au calculat accesorii 
aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale 
bugetului general consolidat în sumă de S lei, pentru perioada ………-, 
deoarece S.C.”X” S.R.L. IAŞI,  nu a  achitat debitele declarate la termenul 
de scadenţă, în sumă totală  de S lei. 

 
                   S.C. ”X S.R.L. IAŞI contestă  Decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. ……… din data de  ……… şi solicită anularea 
acesteia, fără a preciza motivele de fapt cât şi de drept, precum şi dovezile 
pe care se întemeiază aceasta, menţionând că, ”OG92/2003 în baza căreia 
este motivată decizia emisă de dvs. contravine art.13 din Codul de 
Procedură Fiscală republicat. 

        Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa 
legiuitorului aşa cum este exprimată în lege. 

        Drept urmare motivaţia oricăror acte administrative fiscale se 
poate face pe baza legilor respectând voinţa legiuitorului (parlamentului). 

        OG 92/2003 nu aparţine legiuitorului şi nu este lege deci nu 
poate fi considerată motiv de drept !!!  
                 De asemenea, solicităm să vizualizaţi plăţile la bugetul de stat 
efectuate de societatea noastră, de ex.plata făcută la 31 dec.2009 prin OP, 
Banca Transilvania.”     
         Ca urmare, organul de soluţionare competent cu adresa nr. 
………, a solicitat contestatoarei ca în termen de cinci zile de la primirea 
acesteia, să precizeze motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile pe 
care se întemeiază contestaţia.  
             
                   Până la data emiterii prezentei decizii, contestatoarea nu a dat 
curs solicitării organului de soluţionare competent cuprinse în adresa nr. 
………, deşi semnătura de pe confirmarea de primire prin poştă aflată la 
dosarul cauzei, atestă că aceasta a luat la cunoştinţă în data de ………, de 
solicitările organului de soluţionare competent. 
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 Ca urmare a contestaţiei, organul fiscal efectuează corecţii în 
evidenţa fiscală, conform art. 48 şi a art.115 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi respectând procedura de efectuare a corecţiilor în 
aplicaţia informatică prevăzută la Cap.III pct.1.2.2.3. din Ordinul Ministrului 
Economiei şi Fiananţelor nr. ………a întocmit Referatul nr. ………, prin care 
a efectuat următoarele operaţiuni, aferente Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii  nr. ……… din data de ………: 
 1.Sănătate asiguraţi: 
 -  s-a scăzut suma de S lei reprezentând debite; 
 -  s-a debitat suma deS lei reprezentând dobânzi; 
 - s-a scăzut de S leu reprezentând penalităţi de întârziere 
calculate eronat. 
                  2. Contribuţia individuale de asigurări sociale reţinute de la 
asiguraţi: 
 - s-a scazut suma de S lei reprezentând debite;  
                   - s-a debitat suma de S lei reprezentând dobânzi;   
 - s-a scazut suma de S lei reprezentând penalităţi de întârziere.   
 3.Contribuţia contribuţiei de asigurări  sociale datorată de 
angajator: 
 -  s-a scăzut suma de S lei reprezentţnd debite;  
 - s-a scăzut suma de S lei reprezentând dobânzi calculate 
eronat; 
 - s-a scăzut suma de S lei reprezentând penalităţi de întârziere 
calculate eronat.   
   
 Având în vedere că s-au efectuat corecţii în evidenţa fiscală atât 
asupra debitelor cât şi asupra dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aşa 
cum s-a prezentat mai sus, se reţine că accesoriile în sumă de S lei 
calculate prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. ……… 
din data de ………, sunt calculate eronat, aspect prezentat şi de organul 
fiscal în Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei nr. ………prin 
care ne comunică că societatea datorează suma de S lei rezultată ca 
urmare a corecţiilor în evidenţa fiscală şi propune respingerea contestaţiei 
pentru această sumă. 

     
      În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile  art.119 alin. (1) şi 

alin.(4), art.120 alin.(1) şi alin.(7), precum şi a art. 120^1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care stipulează: 

  
      ART. 119 

             ” Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
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              (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi 
şi penalităţi de întârziere. 
              (2)[…] 
              (3)[…] 
              (4)Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 142 alin. (6).  
 
               ART. 120 
                Dobânzi 
             ”(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 
               […] 
               (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare 
zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
                Alin. (7) al art. 120 a fost modificat de pct. 2 al art. I din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 88 din 29 septembrie 2010, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 669 din 30 septembrie 2010, prevederi 
ce se aplică începând cu data de 01.10.2010, astfel: 
               (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare 
zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
   
             ART. 120^1 
             Penalităţi de întârziere 
           “(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale. 
             (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
              a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la 
scadenţă nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere 
pentru obligaţiile fiscale principale stinse; 
                b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, 
nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale 
principale stinse; 
                c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul 
penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale 
rămase nestinse.” 
    
         Faţă de prevederile legale mai sus menţionate se reţine că, 
pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale se datorează majorări de 
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întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii acestora, situaţie în care se află petenta. 
  
                  Faptul că organul fiscal a calculat eronat accesorii în sumă 
totală de S lei stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii  nr. ………din data de………, deoarece a efectuat corecţii în 
evidenţa fiscală ulterior primirii contestaţiei, şi ca urmare a rezultat suma 
datorată se societate în valoare de S lei reprezentând accesorii, adică cu o 
diferenţă în plus de S lei faţă de suma iniţială de S lei, organul de 
soluţionare competent face aplicabile prevederile art. 216 alin.(3) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 
           
        ”(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul 
administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de soluţionare. ” 
   
          Pe cale de consecinţă, se va desfiinţa Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii  nr. ………din data de ………, pentru suma S 
lei, cu consecinţa aplicării în cauză a art.119, art.120, precum şi a art.120^1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de 
considerentele prezentei decizii, se va aplica prevederile pct.12.7. din 
Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscală, republicată, astfel: 
   
         ”12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza 
strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a 
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
  
            Organul fiscal va avea în vedere şi dispoziţiile art. 47 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora: 
 
           ” ART. 47 
                 (2) Desfiinţarea totală sau parţială potrivit legii, a actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale 
atrage desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin 
care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor 
principale anulate.”       
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 2.Referitor la motivaţia petentei şi anume că : „Poprirea 
abuzivă pe contul societăţii noastre este abuzivă şi nemotivată iar printr-un 
nr.mare de acte administrative fiscale încercaţi să muşamalizaţi pvc 
……………… care nu există şi care reprezintă motivarea popririi efectuate 
de A.N.A.F.”, precizăm că, poprirea instituită pe disponibilităţile băneşti din 
contul societăţii este un act de executare silită emis în cadrul procedurii de 
executare silită, ori în acest caz petenta va putea introduce contestaţie 
impotiva acestuia la instanţa competentă, aşa cum este prevăzut la art.172 
din alin.(1) şi alin.(4) din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
care stipulează:  
      
 ”Contestaţia la executare silită 
     (1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva 
oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor 
prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în 
care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în 
condiţiile legii. 
    (2) […] 
     (3) […] 
      (4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească 
competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.” 
  
   Cu privire la motivaţia petentei precum că se încearcă 
muşamalizarea procesului verbal nr. ………precizăm: 
                     În evidenţa fiscală a societăţii este înregistrat titlul executoriu 
nr. ………care cuprinde Procesul verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor seria G nr. ……… emis de Garda Financiară Iaşi la data de 
……………., proces verbal ce a fost contestat la instanţa judecatorească şi 
pentru care s-a emis Sentinţa civilă nr……….. pronunţată de Judecătoria 
Iaşi, în dosarul nr. ……………, prin care petentei i s-a respins plângerea 
formulată împotriva Procesului verbal menţionat mai sus. 
 Totodată, petenta formulează recurs împotriva Sentinţei civile 
nr. ……………pronunţată de Judecătoria Iaşi, iar la data de ……………… 
Tribunalul Iaşi emite Decizia civilă nr. ……………prin care a decis 
respingerea recursului petentei împotriva acestei sentinţe, sentinţă pe care 
o menţine. 
 Astfel că,  motivaţia petentei nu are legătură cu cauza, mai mult 
este deja o cauză judecată, aşa cum s-a arătat mai sus.  
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     Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul pct.2.4,  
pct.2.5, pct.12.1lit. (b) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.519/27.09.2005 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, precum şi art. 206 alin.(1) şi art. 
217 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, în 
baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
………………, Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
a Judeţului Iaşi  

 
DECIDE  

 
         Art. 1 Desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 

accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr. ………………, pentru suma totală 
de S lei, stabilită în sarcina S.C. ”X” S.R.L. IAŞI, reprezentând : 

      - S   lei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;  
      - S   lei  - dobânzi şi penalităţi aferente taxei pe valoarea 

                                       adăugată; 
- S  lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de 

                                       asigurări  sociale datorată de angajator; 
                    -      S  lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

                         individuale de asigurări sociale reţinute de la 
       asiguraţi; 

           -      S  lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                              asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi. 

 
                  Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, Serviciul Evidenţă Plătitori Persoane Juridice, spre a fi dusă la 
îndeplinire. 
                 
   În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  
                 
   Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
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