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DECIZIA nr. 262        /             2008 

privind solutionarea contestatiei formulata de  
     S.C.  x    

   inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala  
Directia generala de solutionare a contestatiilor                                

sub nr. x 
 
 
 

  Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia 
Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin adresa nr. x, 
inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia 
generala de solutionare a contestatiilor sub nrx, asupra contestatiei 
formulata de     S.C.  x  . impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. x  
 
  Contestatia are ca obiect suma totala de x lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe profit. 
  
                   S.C.  x  are codul unic de inregistrare x, iar la data 
depunerii contestatiei, figureaza la pozitia nr. X din anexa nr. 1 din 
O.M.E.F. nr. 1354/2007 pentru actualizarea Ordinului ministrului 
finan�elor publice nr. 753/2006 privind organizarea activit��ii de 
administrare a marilor contribuabili. 

 
  Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 
207 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicata, in raport de data comunicarii Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, 
respectiv x, asa cum reiese din confirmarea de primire nr. x anexata 
la dosarul cauzei si de data depunerii contestatiei, respectiv x, 



conform stampilei registraturii Directiei generale de administrare a 
marilor contribuabili. 
 
  Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art.205, art. 207 si art.209 alin.(1) lit.b din Ordonanta Guvernului  
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicata, Agentia 
Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de 
solutionare a contestatiilor, este investita sa se pronunte asupra 
contestatiei. 
 
   
  I.    S.C.  x  contesta Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii  nr. x prin care au fost calculate majorari de intarziere 
in suma de x lei aferente impozitului pe profit in suma de x lei. 
Calculul majorarilor au la baza sumele stabilite de organul de control 
ca urmare a emiterii Deciziei de impunere nr. x si a Raportului de 
Inspectie Fiscala nr. x. Majorarile de intarziere au fost calculate 
pentru perioada x. 
                   Contestatoarea sustine ca s-a procedat gresit la acest 
calcul de majorari intrucat, dupa data de x, data  pana la care organul 
de control a calculat majorarile de intarziere prin Raportul de 
Inspectie Fiscala, S.C.  x  se afla in situatia de a avea sume virate in 
plus in contul impozitului pe profit. 
  S.C.  x solicita anularea Deciziei nr. x ca fiind act 
subsecvent ce deriva din Raportul de Inspectie Fiscala nr. x si din 
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata 
stabilite de inspectia fiscala nr. x si Decizia de nemodificare a bazei 
de impunere nr. x. 
 
 
  II. Directia Generala de Administrare a Marilor 
Contribuabili in temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din Ordonanta 
Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, a calculat pentru S.C.  
x majorari de intarziere in suma de x lei  pentru impozit pe profit in 
suma de x lei. 
                  Documentul prin care s-a individualizat suma de plata 
reprezentand impozit pe profit este Decizia de impunere nr. x. 
Majorarile de intarziere au fost calculate pentru perioada x. 



 
 

          III.    Avand in vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, constatarile Directiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili, sustinerile contestatoarei si prevederile actelor 
normative invocate de contestatoare si de Directia Generala de 
Administrare a Marilor Contribuabili , se retin urmatoarele: 
 
 
  Directia generala de solutionare a contestatiilor din 
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este investita 
sa se  pronunte daca S.C.  x datoreaza majorari de intarziere in 
suma de x lei aferente sumei de x lei reprezentand impozit pe 
profit in conditiile in care acestea sunt aferente unui debit 
suplimentar stabilit printr-o decizie de impunere anterioara si 
neachitat la scadenta. 
 
 

 In fapt,  prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata 
accesorii, inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr. x, Serviciul evidenta 
analitica pe platitori din cadrul D.G.A.M.C. a stabilit in sarcina 
contestatoarei majorari de intarziere in suma de x lei, pentru perioada 
x, aferente impozitului pe profit in suma de x lei. 

        Documentul prin care s-a individualizat suma de plata 
asupra careia au fost calculate accesoriile contestate este 
reprezentat de Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. x din data de x, 
prin care, referitor la impozitul pe profit, s-a stabilit in sarcina 
contestatoarei o diferenta suplimentara de plata in suma de x lei si 
accesorii aferente, calculate pentru perioada x in suma totala de x lei. 
   
   
  In drept,    se aplica prevederile art. 119 (1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:   
      (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.” 
Coroborat cu art. 120 (1) care precizeaza: 



          (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.” 

 
 Se retine ca suma de x lei reprezentand majorari de 

intarziere a fost calculata aferent debitului suplimentar in suma de x 
lei stabilit prin Decizia de impunere nr. x.  

  Impotriva respectivei Decizii de impunere nr. x societatea 
a formulat contestatie , aceasta fiind respinsa ca neintemeiata prin 
Decizia nr. x formulata de Directia generala de solutionare a 
contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
pentru debitul suplimentar reprezentand impozit pe profit si 
accesoriile acestuia. 

   Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, art. 34 (1) referitor la plata impozitului pe profit stipuleaza: 
          “ (1) Contribuabilii au obliga�ia de a pl�ti impozitul pe profit 
trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare 
trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, dac� în prezentul 
articol nu este prev�zut altfel.” 
 
  Asa cum reiese din actele aflate la dosarul cauzei, pentru 
impozitul pe profit aferent trimestrului I x, cu scadenta la data de x, au 
fost calculate majorari de intarziere pana la data de x, data la care 
respectivele sume au fost stinse. 
        Astfel, impozitul pe profit in suma de x lei stabilit 
suplimentar prin Raportul de Inspectie Fiscala si accesoriile aferente, 
respectiv suma de x lei majorari de intarziere calculate pana la data 
de x, suma cuprinsa in Decizia de impunere nr. x, a fost stinsa cu 
plusul la impozit pe profit din fisa de evidenta pe platitor inregistrat la 
data de x, respectiv OP nr. x in valoare de x lei, plata anterioara datei 
comunicarii Deciziei de impunere nr. x asa cum reiese din adresa nr. 
x a Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. 
  
    Asadar, avand in vedere prevederile legale mentionate, 
societatea datoreaza majorari de intarziere in suma de x lei, majorari 
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, 
calculate la debitul suplimentar stabilit in sarcina sa si neplatit la 
scadenta. 

 



           Argumentul societatii contestatoare conform caruia dupa 
data de x nu datoreaza majorari de intarziere aferente impozitului pe 
profit deoarece avea sume virate in plus in contul impozitului pe 
profit, nu poate fi retinut intrucat, asa cum s-a aratat si in cuprinsul 
Deciziei nr. x emisa de Directia generala de solutionare a 
contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si 
asa cum rezulta din actele aflate la dosarul cauzei, respectiv cererile 
de compensare pentru impozitul pe profit nr. x in suma de x lei, 
cererea nr. x in suma de x lei, cererea nr. x in suma de x lei si 
cererea nr. x in suma de x lei si notele de compensare x,v,z,b/x 
scadente la momentul depunerii cererilor de compensare, respectiv la 
nivelul anului x, rezulta ca sumele virate in plus la impozitul pe profit 
au compensat obligatiile fiscale scadente si neachitate anterior datei 
de x, data dupa care i s-au calculat accesorii. Deasemenea, 
societatea nu demonstreaza faptul ca suma aflata in suprasolvire in 
contul impozitului pe profit si pentru care aceasta avea depusa 
cerere de compensare la data emiterii Deciziei de impunere nr. x, nu 
ar fi fost compensata in baza notelor de compensare emise de 
D.G.A.M.C., asa cum arata organul fiscal.  
  
  Prin urmare, avand in vedere situatia de fapt si de drept 
prezentata se va respinge ca neintemeiata contestatia formulata de 
S.C.  x pentru suma de x lei reprezentand accesorii aferente 
impozitului pe profit in suma de x lei. 
 

     Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in 
temeiul prevederilor art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1) si 216 alin. (1) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se : 

 
 
 
     DECIDE 
 
 
  Respingerea ca neintemeiata si nemotivata a contestatiei 

formulate de  S.C.  x.  pentru suma de x lei reprezentand accesorii 
aferente impozitului pe profit in suma de x lei accesorii stabilite prin 
Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de catre 
D.G.A.M.C.  



 
 Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel x sau 

Curtea de Apel z in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 
 
                           


