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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
A JUDETULUI NEAMT 

 
 

DECIZIA NR.  357  DIN 21.06.2006 
privind solutionarea contestatiei formulate de  

SOCIETATEA X ..., jud. Neamt,  
inregistrata la D.G.F.P. Neamt sub nr. 4994/29.05.2006 

 
 
 

Diectia Generala a Finantelor Publice a judetului Neamt a fost sesizata de 
Administratia Finantelor Publice ..., prin adresa nr. 49166/29.05.2006 inregistrata 
la directie sub nr. 4994/29.05.2006, cu privire la contestatia formulata de 
SOCIETATEA X, avand codul unic de inregistrare …., cu sediul in ..., str. …., FN, 
judetul Neamt, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii 
aferente obligatiilor fiscale nr. 1 din 03.05.2006 prin care au fost calculate 
majorari de intarziere in suma de 4759 lei aferente impozitului pe profit.  

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art. 175 alin. (1) si (2), 
art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice Neamt este 
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de SOCIETATEA X ..., 
judetul Neamt. 
 

I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. 1/03.05.2006 
privind suma de 4759 lei reprezentând accesorii la impozitul pe profit, ca fiind 
aferente unei sume suplimentare nedatorate de societate, prezentând 
urm�toarele: 
 - impozitul pe profit datorat la luna decembrie 2005 a fost definitivat odat� 
cu depunerea situa�iilor financiare, a�a cum reiese din declara�ia 101 din data de 
25.04.2006, înregistrat� sub nr. 626; 
 - la data de 30.01.2006 a fost depus� declara�ia rectificativ� nr. 
20202/30.01.2006 prin care s-a stabilit un impozit pe profit datorat de 45.130 lei 
pentru luna decembrie 2005 deoarece acesta a fost omis a fi declarat prin 
declara�ia 100 pentru luna decembrie 2005; 
 - la data de 25.04.2006, când s-a definitivat calculul impozitului pe rpofit 
pentru luna decembrie 2005, s-a depus o nou� declara�ie rectificativ�  prin care 
s-a urm�rit înlocuirea sumei de 45130 lei, stabilit� ini�ial, cu suma de 48559 lei, 
suma final�; 
 - ca urmare a înregistr�rii gre�ite, în fi�a sintetic� pentru impozitul pe profit 
apare suplimentar �i suma de 48559 lei pe lâng� suma stabilit� ini�ial, pentru 
suma suplimentar� nedatorat� calculându-se dobânzi în sum� de 4759 lei; 
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 - în vederea corect�rii impozitului pe profit, la 03.05.2006 a fost depus� 
declara�ia rectificativ� nr. 23765 prin care s-a anulat suma suplimentar� de 48559 
lei. 
 În finalul contesta�iei se solicit� anularea major�rilor de întârziere motivat 
de faptul c� suma suplimentar� pentru care s-au calculat accesorii provine din 
înregistrarea gre�it� �i nu din calculul ulterior al impozitului pe profit. 
  

II. La data de 03.05.2006 Administratia Finantelor Publice ... a emis 
pentru SOCIETATEA X ... Decizia nr. 1 referitoare la obligatiile de plata 
accesorii pentru plata cu intarziere a impozitului pe profit, prin care s-au calculat 
majorari de intarziere pentru perioada 25.01.2006 – 03.05.2006 in suma de 4759 
lei.  

 
III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile 

organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pe perioada pentru care s-au calculat major�ri de întârziere, 
se retin urmatoarele: 
 

Cauza supusa solutionarii este daca este legala masura calcularii de 
catre Administratia Finantelor Publice ... in sarcina SOCIETATEA X..., prin 
Decizia nr. 1/03.05.2006, a majorarilor de intarziere in suma de 4759 lei 
aferente impozitului pe profit, in conditiile in care baza de calcul a 
accesoriilor o constituie suma stabilita de societate printr-o declaratie 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. 

 
In fapt, 
SOCIETATEA X ... a depus sub nr. 23562/25.04.2006 Declaratia 

rectificativ� 710  pentru luna decembrie 2005, prin care a declarat un impozit pe 
profit in suma de 48.559 lei, avand termen de plata 25.01.2006. 

La data de 03.05.2006 societatea a depus sub nr. 23765 Declaratia 
rectificativa 710 pentru luna decembrie 2005 prin care a anulat obligatia de plata 
in contul impozitului pe profit cu suma de 48.559 lei. 

In intervalul de timp 25.01.2006 – 03.05.2006, societatea a figurat cu 
obligatia de plata in contul impozitului pe profit datorat la bugetul general 
consolidat pentru trimestrul IV 2005 în sum� de 48.559 lei 

Avand in vedere modul de declarare a impozitului pe profit, la data de 
03.05.2006 Administratia Finantelor Publice ... a emis decizia nr. 1, prin care a 
calculat, in temeiul art. 86 lit. c) si art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, pentru plata cu intarziere a impozitului pe profit 
aferent trimestrului IV 2005 in suma de 48.559 lei, majorari de intarziere in suma 
de 4759 lei.  

 
In drept, 
Referitor la regimul juridic al declaratiilor fiscale art. 84 din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedura fiscala, republicata, stipuleaza la alin. (4) ca : 
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“Declaratia fiscala intocmita potrivit art. 80 alin. (2) este asimilata cu o decizie 
de impunere, sub rezerva unei verificari ulterioare”, iar la pct. 81.1 din Normele 
metodologice de aplicare a art. 81 privind corectarea declaratiilor fiscale din O.G. 
nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, este prevazut ca: “Declaratiile 
fiscale pot fi corectate de catre contribuabili, din proprie initiativa, ori de 
cate ori constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei declaratii 
rectificative la organul fiscal competent.” 
 In ceea ce priveste colectarea creantelor fiscale, art. 108 alin. (3) din O.G. 
nr. 92/2003, republicata, precizeaza ca: “Titlul de creanta este actul prin care 
se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele 
competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii”, iar la pct. 107.1 lit. 
b) din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala aprobate 
prin H.G. nr. 1050/2004 este enumerata ca fiind un astfel de titlu de creanta si 
declaratia fiscala prin care platitorul declara obligatiile fiscale.    

Referitor la stabilirea majorarilor de intarziere, O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, la art. 115 alin. (1) prevede ca pentru 
neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, 
se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
 

Fata de motivele de fapt si de drept precizate mai sus retinem ca 
SOCIETATEA X … a declarat la 25.04.2006 la A.F.P. ..., din proprie initiativa, 
impozitul pe profit în suma de 48.559 lei, cu termen de plat� la 25.01.2006, iar la 
03.05.2006 a depus declaratie rectificativa, conform prevederilor pct. 81.1 din 
H.G. nr. 1050/2004, prin care a anulat suma declarata initial, aceast� declara�ie 
producând efecte în sensul anul�rii obliga�iei de plat� de la data depunerii 
acesteia, astfel c� pân� la data de 03.05.2006 unitatea a datorat impozitul 
declarat ini�ial. 

A.F.P. ... in mod legal a procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii 
aferente impozitului pe profit în sum� de 48.559 lei înscris în declara�ia 
rectificativ� nr. 23562/25.04.2006, urmand a se respinge ca neintemeiata 
contestatia pentru major�rile de întârziere în sum� de 4759 lei, stabilite prin 
Decizia nr. 1/03.05.2006. 

Nu este relevanta in solutionarea favorabila a contestatiei motivatia 
petentei potrivit careia s-au calculat major�ri de întârziere din cauza înregistr�rii 
gre�ite a declara�iei rectificative deoarece în fi�a sintetic� privind impozitul pe 
profit suma de 48.559 lei înscris� în aceast� declara�ie �i utilizat� de organul 
fiscal teritorial ca baz� de calcul pentru major�rile de întîrziere în sum� de 4759 
lei, a fost eviden�iat� în mod legal �i corect ca obliga�ie de plat�, fiind declarat� 
de societate din proprie ini�iativ�. Men�ion�m de asemenea c� impozitul declarat 
prin declara�iile înregistrate la A.F.P. … sub nr. 20202/30.01.2006 �i sub nr. 
626/25.04.2006 nu a influen�at baza de calcul a dobânzilor contestate. 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul prevederilor 
art. 180 si art. 186 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, se 
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D E C I D E: 
 

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de catre 
SOCIETATEA X ... avand ca obiect majorarile de intarziere in suma de 4759 lei 
aferente impozitului pe profit stabilite prin Decizia nr. 1/03.05.2006 referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obliga�iior fiscale emis� de Administratia 
Finantelor Publice .... 
 
 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Neamt in termen de 6 luni de 
la data comunicarii acesteia, conform prevederilor legale. 
 
 


