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DECIZIA NR. 196  /2012 

privind soluţionarea contestaţiei depusă de 
S.C  .X. .X. SRL .X. 

înregistrată la Direcţia Generală de Solutionare a Contestaţiilor  - Agenţia 
Natională de Administrare Fiscală sub nr. 906.329/23.02.2012 

  

 Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili prin adresa nr..X./21.02.2012 înregistrată la 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor - Agenţia Natională de 
Administrare Fiscală sub nr. X/23.02.2012 asupra contestaţiei formulate de S.C  
.X. .X. SRL cu sediul în .X., str. Calea X nr. X, sector X,   Cod unic de 
înregistrare RO X.  

 S.C .X. .X. SRL contestă   partial Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. X/14.10.2011, emisă de Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili in  sumă totală de .X. lei, din care societatea contestă  suma de X 
lei, solicitând anularea titlului de creanţă pentru suma contestată si exonerarea 
de la plata acestei sume, reprezentând dobânzi, aferente urmatoarelor obligaţii 
fiscale principale declarate de societate: 

1) Declaraţia 100 nr. .X./25.09.2008, obligaţii fiscale declarate in sumă totală de 
.X. lei, datorii accesorii in sumă totală de .X. lei aferente stingerii cu intarziere de 
32 zile a obligaţiilor fiscale declarate,  dupa cum urmează:                                                   
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• .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;  
• X lei accesorii aferente impozitului pe alte venituri ale persoanelor fizice; 
• X lei accesorii aferente varsamintelor pentru  persoanele cu handicap 

neincadrate; 
2) Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008, obligaţii fiscale declarate in sumă totală de  

.X. lei, datorii accesorii in sumă totală de .X. lei aferente stingerii cu intarziere de 
18 zile a impozitelor declarate, dupa cum urmează: 

• X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
• X lei accesorii aferente impozitului pe alte venituri ale persoanelor fizice; 
• X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile nerezidenţilor; 
• X lei accesorii aferente vărsămintelor pentru persoane cu handicap 

neincadrate; 
3) Declaraţia 100 nr. .X./27.10.2008, obligaţii fiscale declarate in sumă totală  

de .X. lei, datorii accesorii in suma totala de .X. lei  aferente plaţii cu intârziere de 
10 zile a impozitelor declarate, dupa cum urmeaza: 

• .X. lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
• X lei accesorii aferente varsamintelor pentru  persoane cu handicap 

neincadrate; 
4) Declaraţia 100 nr. .X./25.04.2008, obligaţtii fiscale declarate in sumă totală 

de X lei, datorii accesorii in sumă totală de X lei pentru stingerea cu întârziere de 
19 zile a unei părţi de X lei ramasă nestinsă la scadenţă. 

În raport de data comunicării Decizei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. .X./14.10.2011, respectiv 28.10.2011, aşa cum reiese din confirmarea de 
primire existentă la dosarul cauzei, contestaţia a fost depusă în termenul 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind 
inregistrata la registratura Direcţiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili in data de 24.11.2011, conform ştampilei aplicate pe contestaţia 
depusă in original la dosarul cauzei.  

Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin.(1) si art.209 alin.(1) litera c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la data depunerii contestaţiei societatea regăsindu-se la 
poziţia 1622 din anexa 2 a Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
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Administrare Fiscală nr. 2730/2010 privind organizarea activităţii de administrare 
a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, este legal 
investită sa se pronunţe asupra contestaţiei formulată de  S.C  .X. .X. SRL. 

 
I. În susţinerea cauzei, contestatoarea aduce următoarele argumente:   
1)Prin Declaraţia 100 nr. .X./25.09.2008, aferentă lunii august 2008, societatea 

a stabilit o datorie totala de .X. lei - scadentă la 25.09.2008, constând in  impozit 
venituri din salarii, impozit alte venituri persoane fizice si impozit persoane cu 
handicap neincadrate. 

Se arată că, deşi societatea a achitatat integral si în termenul de scadenţă 
debitele declarate, prin O.P. nr. .X./25.09.2009, anexat, in copie, la dosarul 
contestaţiei, in mod eronat suma a fost virată de catre debitor in contul obligaţiilor 
privind TVA, in loc de contul unic privind impozitele catre bugetul de stat, debitul 
declarat figurând ca fiind stins in evidenţele ANAF tocmai la data de 27.10.2008, 
cu o intarziere faţă de scadenţa de 32 zile, motiv pentru care organul fiscal a 
stabilit dobânzi de intârziere în sumă de .X. lei.  

Contestatara mai precizează că această eroare materială  a fost indreptată 
urmare cererii societaţii  inregistrată la DGAMC .X. sub numărul .X./07.10.2008. 

Astfel, se arată că “ in conformitate cu art. 114 alin (4) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, datoria fiscala se considera stinsa la data 
platii chiar si in cazul creditarii unui cont bugetar eronat, cu conditia solicitarii 
corectiei de catre contribuabil in termen de 5 ani, conditie indeplinita de 
societatea noastra.” Astfel, se consideră că organul fiscal a stabilit nefondat 
majorari de intarziere in sumă totală de .X. lei. 

2) Prin Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008, aferentă lunii noiembrie 2008 - 
scadentă la 29.12.2008, societatea a declarat o datorie totală de .X. lei, pe care 
arata ca  a achitat-o integral si la timp, in contul unic destinat impozitelor către 
bugetul de stat, cu O.P. nr. .X./29.12.2008 anexat in copie la dosarul contestaţiei, 
motiv pentru care contribuabilul contesta faptul ca in evidenţele ANAF datoriile 
declarate figureaza stinse abia  in data de 16.01.2009, cu o intarziere de 18 zile 
fata de scadenta motiv pentru care au fost stabilite  datorii accesorii in suma  de 
.X. lei, considerate de societate ca fiind nedatorate.  

3) Prin Declaraţia 100 nr. .X./27.10.2008, aferentă lunii septembrie 2008,   
societatea stabileşte o datorie totala catre bugetul de stat in valoare de .X.  lei – 
scadentă la data de 27.10.2008,  care in evidentele ANAF a fost stinsă pe data 
de 06.11.2008, drept pentru care s-au stabilit dobanzi de intarziere de .X. lei,  
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deşi societatea susţine ca a achitat integral si la termenul de scadenţa toată 
suma datorata, cu O.P. nr. .X./27.10.2008, anexat, in copie, la dosarul 
contestaţiei.  

Deasemenea,  insustinerea contestatiei societatea invoca   puterea lucrului 
judecat, prin prezentarea Deciziei nr. .X./02.12.2008 emisa in sarcina 
contestatarei tot de catre DGAMC si anulata de instanta de contencios 
administrativ si fiscal. 

Astfel, societatea arată că intr-o spetă cu obiect asemanator, prin dispoziţiile 
Sentintei Civile nr. 2938/ 27.10.2009, pronunţată de Tribunalul .X.-Secţia a IX-a 
Contencios Administrativ si Fiscal in Dosarul nr. 15064/3/2009, s-a constatat că 
“Decizia nu a fost emisa cu respectarea   dispozitiei art. 43 alin. 2 lit g si h din 
O.G. nr. 92/2003 in sensul ca aceasta nu cuprinde ca mentiuni obligatorii 
semnatura si stampila unitatii emitente astfel ca nu se poate afirma ca s-a emis 
in conditii de legalitate prin vizarea acesteia de catre persoanele competente in 
emiterea deciziei.” 

4) Referitor la Declaraţia 100 nr. .X./25.04.2008 scadenta la data de 
25.04.2008 privind datorii fiscale in suma de  .X.  lei, societatea susţine că  a 
virat in mod integral şi în termen legal debitul declarat, cu O.P. nr. .X., anexat, in 
copie, la dosarul contestaţiei. Cu toate acestea, societatea susţine că in 
evidenţele  ANAF debitul a fost stins, in mod nejustificat,  abia  in data de 
14.05.2008, cu o intarziere de 19 zile, drept pentru care s-a stabilit o dobandă de 
intarziere de X lei. 

In concluzie, S.C  .X. .X. SRL susţine  că deşi a achitat intocmai si la timp 
obligaţiile fiscale declarate, organele fiscale au stabilit unele obligaţii de plată 
accesorii în mod nefondat,  acestea  provenind exclusiv din repartizarea 
defectuoasă sau cu intarziere a sumelor platite de societate in contul obligatiilor 
fiscale. 

 
II) Prin Decizia nr. .X./14.10.2011 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili a stabilit in sarcina  S.C  
.X. .X. SRL, dobanzi de intarziere in  suma  totală de .X. lei, dupa cum urmeaza: 

• .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii;  
• .X. lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
• X lei accesorii aferente impozitului  pe veniturile din alte surse; 
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• X lei accesorii aferente impozitului  pe veniturile persoanelor juridice 
nerezidente; 

• X lei accesorii aferente vărsămintelor de la persoane juridice pentru  
persoanele cu handicap neincadrate; 

• X lei accesorii aferente impozitului pe dividendele distribuite persoanelor 
juridice. 

Actele administrative fiscale prin care au fost stabilite datoriile fiscale principale, 
perioada pentru care s-au stabilit datoriile accesorii, suma debitului stins cu 
intarziere si suma datoriei accesorii stabilite au fost indicate de organul de 
control fiscal in Anexa  la Decizia contestata.  

1) Prin documentele aflate la dosarul cauzei organul fiscal emitent al  Deciziei 
referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. .X./14.10.2011 arată că debitul 
accesoriu de .X. lei aferent  stingerii cu întârziere de 32 zile a obligaţiilor fiscale 
stabilite prin Declaratia 100 nr. .X./25.09.2008- scadentă la 25.09.2008 lei, s-a 
datorat  virării eronate a obligaţiilor, de către contribuabil, intr-un alt cont bugetar 
decât cel corespunzator.  

In continuare se precizează că  această eroare materială a fost indreptată de 
către fisc in termen legal, la solicitarea contribuabilului,  fapt ce conduce la 
acceptarea platii in termenul de scadenţă.   

2)Referitor la Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008 scadentă la data  de 
29.12.2008, a carei stingere cu  intarziere de 18 zile faţă de termenul de 
scadenţă a condus la stabilirea unor dobânzi de intârziere in sumă de .X. lei, se 
arată  de către organul de control fiscal al marilor contribuabili că deşi datoria 
fiscală in suma de .X. lei stabilită prin Declaratie  a fost virată de contribuabil 
integral si la termen, cu O.P. nr. .X./29.12.2008,  această sumă a fost repartizată  
de fisc pentru stingerea unui alt debit  mai vechi al societatii, in sumă totală de  X 
lei,  aferent  Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./02.12.2008.  

Se mai arată că prin OP nr. X/16 01.2009 societatea a virat in contul de 
Venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic in curs  de distribuire si  
suma de X   reprezentând    contravaloarea    debitului stabilit prin Decizia 
referitoarela obligaţiile de plată accesorii nr. .X. / 02.12.2008. 

Totodata,  se mai precizează că prin Sentinţa Civila nr. 2938/ 27.10.2009, 
pronunţata de Tribunalul .X. - Secţia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal in 
Dosarul nr. 15064/3/2009, confirmată  si de Curtea de Apel .X. prin Decizia civila 
nr. 1065/26.04.2010,  instanţa constata nulitatea absoluta a Deciziei  referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./02.12.2008 si dispune exonerarea societatii 
de la plata sumei de X lei.  
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Urmare dispoziţiilor instanţei, prin punerea societaţii in situatia anterioara 
emiterii actului administrativ desfiinţat, pe cale de consecinţa  suma de .X. lei 
virata de contribuabil cu O.P. nr. .X./29.12.2008,  aferenta obligatiilor fiscale 
stabilite prin Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008, se considera ca fiind plata 
valabila facuta in termen,  pe cale de consecinta si dobanda de intarziere de .X. 
lei ramane fara baza legala. 

3) Fată de modul de stingere a obligaţiilor in valoare totala de .X.  lei stabilite 
prin Declaraţia 100 nr. .X./25.09.2008, scadente la 27.10.2008, organul de 
control fiscal arată că, prin O.P. nr. .X./27.10.2008, societatea a virat in contul 
Venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic, in curs de distribuire suma 
de .X.  lei.  

Tototdă , se mai arată că prin Declaraţia rectificativă 710  societatea anulează 
obligaţia de plată a impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
juridice in sumă de X lei - stabilită in mod eronat - si totodată suplimentează 
obligaţia de plată la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 
persoane juridice, tot cu suma de X lei, pentru stingerea caruia  adreseaza 
organului fiscal  Cererea de compensare inregistrată la DGAMC sub numarul 
.X./06.11.2008.   

In final, ca urmare a acestor declaraţii si proceduri, obligaţiile  stabilite  prin 
Declaratia 100 nr. .X./25.09.2008 scadente la 25.09.2008, figurează stinse in 
evidenţa  fiscală a contribuabilului la data de 06.11.2008, cu întârziere de 10 zile 
fata de scadenţă, fapt pentru care organul fiscal a stabilit dobânzile de întârziere 
in suma de .X. lei, contestate. 

 
III. Având în vedere susţinerile contestatarei şi documentele invocate de 

aceasta, constatările organelor vamale şi actele normative invocate de 
contestatoare şi de organele vamale precum si prevederile actelelor normative in 
vigoare in perioada verificată, organul de soluţionare a contestaţiei reţine 
următoarele:  

In fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii obligaţiilor fiscale 
nr. .X./14.10.2011,  organele fiscale din cadrul DGAMC au stabilit in sarcina S.C  
.X. .X. dobânzi de întârziere în sumă totală de .X. lei, aferente stingerii cu 
intârziere a obligaţiilor fiscale cuprinse in Declaraţia 100 nr. .X./25.09.2008,  
Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008, Declaraţia 100 nr. .X./27.10.2008 si Declaraţia 
100 nr. .X./25.04.2008, din care contribuabilul contestă  suma de X  lei, 
solicitând anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.X./14.10.2011 pentru suma contestată si exonerarea societatii de la plată. 
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Debitele accesorii  au fost calculate pentru intervale de  întârziere cuprinse 
între 10 si 32 zile, în temeiul art.88 lit.c) si art.119 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
1)  Referitor la  datoriile accesorii in sumă totală de .X. lei aferente stingerii  

cu o întârziere de 32 zile a obligatiilor fiscale stabilite prin Declaraţia 100 nr. 
.X./25.09.2008, cauza supusa solutionarii este daca pentru virarea de catre 
contribuabil  a obligaţiilor fiscale intr-un alt cont bugetar decat cel alocat de fisc 
obligaţiei fiscale respective, acesta datoreaza dobanzi. 

În fapt, in loc să vireze impozitele in contul unic destinat impozitelor către 
bugetul de stat, contribuabilul le-a virat în contul aferent TVA, această eroare 
fiind indreptată de fisc, la solicitarea contribuabilului, in termen legal, conform 
documentelor ataşate la dosarul contestaţiei. 

În drept: 
1) prevederile art. 114* alin.(4) si (6)din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care stipulează: 

“(4)  Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală şi unităţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua 
îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va considera 
valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului 
înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a 
creditării unui cont bugetar 
(6) Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea 
decăderii. 
(7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobată prin ordin al ministrului 
economiei şi finanţelor.” 

2) Ordinul  nr. 1311 din 25 aprilie 2008, pentru aprobarea Procedurii de 
îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori 
privind obligaţiile fiscale. prevede la anexa 1 privind procedura de îndreptare a 
erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile 
fiscale:                                   

“1.1. Îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată întocmite de 
debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, 
potrivit legii, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 
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92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

1.2. Prezenta procedură de îndreptare a erorilor materiale din documentele de 
plată întocmite de contribuabil se aplică în următoarele situaţii: 

a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel 
corespunzător ori utilizând un cod fiscal eronat;” 

Se reţine că petenta a achitat suma de .X. cu O.P. nr. .X./25.09.2008, in termen 
legal, in contul de TVA in loc de contul unic destinat impozitelor către bugetul de 
stat, această eroare materiala fiind indreptată ulterior de DGAMC la solicitarea 
contribuabilului.  

Avand in vedere cele de mai sus si în conformitate cu art.  216 alin.(1) şi 
(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:  

“Art. 216     Soluţii asupra contestaţiei 
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă. 
    (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau 
parţială a actului atacat.”, 
se va proceda la admiterea contestaţiei, pentru suma de .X. lei reprezentând 
majorări de întârziere aferente Declaraţiei 100 nr. .X./25.09.2008. 

 
2)Referitor la debitele accesorii in sumă de .X. lei aferente obligaţiilor fiscale 

stabilite prin Declaratia 100 nr. .X./29.12.2008, cauza supusă soluţionarii este 
dacă organul fiscal poate stabili accesorii in situaţia in care debitul principal a fost 
virat  la data scadentă. 

În  fapt, la data de 28.11.2008  DGAMC emite Decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii aferente obligatiilor fiscale (nr. de generare 101/28.01.2008), 
inregistrată la organul fiscal sub nr.  .X./02.12.2008 si confirmată de primire in 
data de 16.12.2008, prin care stabileşte accesorii in sumă totală de  X lei. 

S-a constatat că la data de 29. 12. 2008, societatea depune Declaraţia 100 nr. 
.X./29.12.2008, aferentă lunii noiembrie 2008, cu scadenţă la 29.12.2008, prin 
care declară obligaţii in valoare de .X. lei.    

S-a mai constatat că la data de 29. 12. 2008, societatea virează în contul de 
Venituri ale bugetului de stat incasate in contul unic in curs de distribuire, cu OP 
.X., suma de .X. lei dar această sumă este distribuită de fisc pentru stingerea 
debitelor restante in sumă de X lei aferente Deciziei referitoare la obligaţiile de 
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plată accesorii nr.  .X./02.12.2008, iar diferenta este repartizata la stingerea unei 
parti din datoriile aferente Declaraţiei 100 nr. .X./29.12.2008. 

Totodată s-a constat că prin adresa inregistrată la DGAMC sub nr. 
X/15.01.2009  contribuabilul contestă Decizia nr.  .X./02.12.2008. 

Cu OP nr. X/16.01.2009,  societatea virează  şi obligaţiile accesorii de X lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.  
.X./02.12.2008, dar suma se repartizează de fisc pentru stingerea, cu intarziere 
de 18 zile a unei parţi din datoriile ramase nestinse aferente Declaraţiei 100 nr. 
.X./29.12.2008, cu scadenţă la 29.12.2008, motiv pentru care sunt stabilite 
dobânzile in suma  de .X. lei, contestate de petentă.  

Prin dispoziţiile Sentinţei Civile nr. 2938/ 27.10.2009, pronunţata de Tribunalul 
.X. - Secţia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal in Dosarul nr. 15064/3/2009, 
confirmată  si de Curtea de Apel .X. prin Decizia civila nr. 1065/26.04.2010,  
instanţa constata nulitatea absoluta a Deciziei  referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. .X./02.12.2008 si dispune exonerarea societaţii de la plata sumei de 
X lei.  

In drept:  
ART. 114 

Dispoziţii privind efectuarea plăţii 
“(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, 

distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate. 
(2^3) În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate, 

distribuirea, în cadrul fiecărui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuţie sau 
altă sumă reprezentând creanţă fiscală se face mai întâi pentru impozitele şi 
contribuţiile cu reţinere la sursă şi apoi pentru celelalte obligaţii fiscale, 
proporţional cu obligaţiile datorate. 

ART. 115 

Ordinea stingerii datoriilor 
(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii 

şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar 
suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting 
datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte 
contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, de către 
organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în 
următoarea ordine: 
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b) obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii(…), 
(2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; 
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale 

principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale 
accesorii; 

ART. 119 

Dispoziţii generale privind majorări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 

ART. 120 

Majorări de întârziere 
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Fată de documentele depuse la dosarul cauzei si actele normative incidente, 
se  reţine că prin anularea de către instanţă a Deciziei nr. .X./02.12.2008 şi pe 
cale de consecinţa prin repunerea societaţii in situaţia anterioară emiterii deciziei 
anulate, suma de .X. lei virată de contribuabil prin OP .X. /29.12.2008 constituie 
plata valabilă, integrală şi la scadenţă a obligaţiilor  fiscale aferente Declaraţiei 
100 nr. .X./29.12.2008, fapt pentru care societatea nu mai datorează dobânzile 
de întârziere de .X. lei contestate. Conform celor menţionate mai sus si în 
conformitate cu art.  216 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se va admite contestaţia pentru suma de .X. lei. 

 
3) Referitor la debitele accesorii in sumă de .X. lei aferente obligaţiilor 

fiscale stabilite prin Declaraţia 100 nr. .X./27.10.2008, cauza supusă soluţionării 
este daca organul fiscal este indreptăţit să stabilească  accesorii in situaţia în 
care contribuabilul a declarat  si a achitat in mod eronat un alt impozit decat cel 
corespunzator, eroarea fiind ulterior corectată de către contribuabil prin  
declaraţie rectificativă si respectiv cerere de compensare.  

In fapt, cu O.P. nr. .X./27.10.2008, societatea a achitat in contul Venituri ale 
bugetului de stat încasate in contul unic, in curs de distribuire, suma de .X.  lei 
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aferenta stingerii obligaţiilor fiscale din Declaratia 100 nr. .X./25.09.2008, 
scadente la 27.10.2008.  

La data de  15.11.2008, societatea a depus  Declaraţia rectificativa 710 
aferenta lunii iunie 2008 – inregistrata la DGAMC sub nr. X/ 15.10.2008, prin 
care anulează obligaţia de plată a impozitului pe veniturile din dividende 
distribuite persoanelor juridice in suma de X lei, stabilită in mod eronat si totodata 
suplimentează obligaţia de plată la impozitul pe veniturile obtinute din .X. de 
nerezidenti persoane juridice, tot cu suma de X lei. 

Pentru  stingerea noului impozit stabilit prin declaratia rectificativa,  S.C  .X. .X. 
SRL adreseaza organului fiscal  Cererea de compensare inregistrata la DGAMC 
sub numarul .X./06.11.2008, data de la care se opereaza in evidenta fiscala si 
stingerea impozitului declarat, cu o intarziere de 10 zile fata de scadenta, fapt ce 
determina, in consecinta, stabilirea de catre organul fiscal a unei dobanzi de 
intarziere de .X. lei, calculata astfel:  

• .X. lei impozit profit; 
• X lei impozit persoane cu handicap neincadrate: 

  
In drept,   Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipuleaza: 
ART. 115  
  (2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale 
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. 

ART. 116 

Compensarea 
 (1) Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Economiei şi 
Finanţelor cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de 
restituit de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, dacă 
legea nu prevede altfel. 

(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului 
sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. 
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Dispoziţiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

ART. 119 

Dispoziţii generale privind majorări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 

plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 

ART. 120 

Majorări de întârziere 
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 

(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea 
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se 
datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. “ 

Se retine ca intrucat compensarea s-a efectuat potrivit cererii depuse de SC .X. 
.X. SRL, astfel incat suma platita suplimentar la impozitul pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor juridice a fost compensata cu obligaţii de plată 
aferenta altor impozite, cu o intarziere de 10 zile fata de scadenta, organul fiscal 
a stabilit in mod legal datorii accesorii in suma de .X. lei reprezentand dobanzi 
de intarziere.  

Fata de argumentele si documentele prezentate in dosarul cauzei, prevederile 
legislative invocate  precum si din considerentele mai sus formulate, pentru 
suma de .X. lei reprezentand dobanzi de intarziere aferente obligatiilor fiscale 
stabilite prin Declaratia 100 nr. .X./25.09.2008 si in conformitate cu  art.  216 
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 11.1, lit.a) 
din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care 
prevede:  
“  Contestaţia poate fi respinsă ca: 
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a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate 
în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin 
actul administrativ fiscal atacat;”  

contestatia urmeaza a fi respinsa ca fiind neintemeiata pentru aceasta suma. 
 
4) Referitor la obligatiile accesorii in suma totala de X lei aferente obligatiilor 
fiscale de .X. lei stabilite prin Declaratia 100 nr. .X./25.04.2008,   cauza supusa 
solutionarii este legalitatea calcularii de accesorii aferente unui debit achitat la 
scadenta. 

In fapt, prin OP nr. .X./25.04.2008 in valoare de X, depus in copie la dosarul 
contestatiei, societatea face dovada achitarii integrale si la termen a sumelor 
stabilite prin Declaratia 100 nr. .X./25.04.2008,  scadente la 25.04.2008. 

In drept,   Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipuleaza: 

“ART. 119 

Dispoziţii generale privind majorări de întârziere 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 

de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.” 
Se retine că prin OP nr. .X./25.04.2008, depus in copie la dosarul cauzei, 

contestatara a achitat integral si la termenul de scadenta  obligatia principala, 
astfel incat nu se pot retine in sarcina sa accesoriile in suma de X lei calculate 
prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .X./14.10.2011, 
contestata, aferente Declaraţiei 100 nr. .X./25.04.2008, calculate pe perioada 
25.04.2008-14.05.2008. 

Avand in vedere susţinerile si documentele depuse la dosarul cauzei precum si 
actele normative invocate de părţi si cele mai sus precizate si în conformitate cu 
art.  216 alin.(1) şi (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipuleaza: 

“Art. 216     Soluţii asupra contestaţiei 
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă. 
    (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau 
parţială a actului atacat.”, 
se va proceda la admiterea contestatiei pentru suma de 17 lei aferenta 
Declaraţiei 100 nr. .X./25.04.2008 
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Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în 

cuprinsul prezentei decizii, precum şi în temeiul art.  216 alin.(1) şi alin.(2) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 11.1, lit.a) 
din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se 

        

        D E C I D E 
 
1) Admiterea contestaţiei formulate de S.C  .X. .X. SRL .X. şi anularea partială 

a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./14.10.2011, emisă de 
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili,   pentru urmatoarele 
sume:  
• suma de .X. lei reprezentând dobânzi aferente debitelor înscrise în 

Declaraţia 100 nr. .X./25.09.2008, din care  suma de .X. lei aferentă 
impozitului pe  venituri din salarii, suma de X lei aferentă impozitului pe alte 
venituri ale personanelor fizice si suma de X lei aferentă vărsămintelor de la 
persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate. 

• suma de .X. lei reprezentând dobânzi aferente  debitelor inscrise in 
Declaraţia 100 nr. .X./29.12.2008,  din care suma de X lei aferenta 
impozitului pe veniturile din salarii, suma de X lei aferentă impozitului 
asupra altor venituri ale persoanelor fizice, suma de X lei aferentă 
impozitului pe veniturile nerezidenţilor si suma de X lei aferentă  
vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap 
neîncadrate.  

• suma de X lei reprezentând dobânzi aferente debitelor inscrise in 
Declaraţia 100 nr. .X./25.04.2008,   constând în vărsăminte de la persoane 
juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.  

 
2) Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C  .X. .X. SRL 

pentru suma de .X. lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente Declaraţiei 
100 nr. .X./25.09.2008. 
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 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X., în termen de 6 luni de la 
data comunicării. 

                             
DIRECTOR GENERAL ,                                                       
 
X 

X 
 


