
  1 
 

                            

         

 
 
 
                                                                   

 
 
 

DECIZIA nr. 23/10.03.2010  
privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulate de 

SC CONSTANTA SA, înregistrat ă la D.G.F.P. Constan Ńa sub nr……. 

 Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. ConstanŃa a fost sesizat de 
către A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii ConstanŃa prin adresa nr……/15.02.2010, 
înregistrată la D.G.F.P. ConstanŃa sub nr……./16.02.2010, cu privire la contestaŃia 
formulată de S.C. CONSTANTA SA, cu sediul în ConstanŃa, B-dul ……… nr…, Sc…, 
Et…, Ap…, CUI: RO ………....  

Obiectul contesta Ńiei îl reprezint ă obliga Ńiile de plat ă accesorii stabilite de 
către organul fiscal competent din cadrul Administra Ńiei Finan Ńelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Constan Ńa prin Decizia nr…… /11.01.2010, în cuantum de 
……. lei, reprezentând major ări de întârziere aferente: 

- impozitului pe veniturile din salarii ……  lei;  
- impozit pe profit ……  lei;  
- contribu Ńia de asigur ări sociale datorate de angajator ……  lei;  
- contribu Ńia individual ă de asigur ări sociale re Ńinut ă de la asigura Ńi …… 

lei;  
- contribu Ńia de asigurare pentru accidentele de munc ă şi boli 

profesionale datorate de angajator ……  lei;  
- contribu Ńia de asigur ări pentru şomaj datorat ă de angajator ……. lei;  
- contribu Ńia individual ă de asigur ări pentru şomaj re Ńinut ă de la asigura Ńi 

……. lei;  
- contribu Ńia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata 

crean Ńelor sociale ……. lei;  
- contrbu Ńia pentru asigur ări de s ănătate datorat ă de angajator ……. lei;  
- contribu Ńia pentru asigur ări de s ănătate re Ńinut ă de la asigura Ńi ……. lei. 
SC  CONSTANTA SA, din suma de ……. lei stabilit ă prin decizia 

nr……/11.01.2010, nu contest ă suma de ……  lei, aferent ă impozitului pe veniturile 
din salarii …… lei, impozit pe profit ……  lei, contribu Ńia de asigur ări sociale 
datorat ă de angajator ……  lei, contribu Ńia de asigurare pentru accidente de munc ă 
şi boli profesionale datorat ă de angajator ……  lei şi contribu Ńia pentru asigur ări de 
sănătate re Ńinut ă de la asigura Ńi …… lei. 

ContestaŃia a fost formulată în numele petentei de către doamna D……... L……., 
în calitate de contabil şef, fiind respectate astfel dispoziŃiile art.206(1) lit.e) din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/24.12.2003 republicată, privind Codul de procedură fiscală, 
şi a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.207(1) din acelaşi act normativ. 

Astfel, Decizia privind obligaŃiile de plată accesorii nr……./11.01.2010, referitoare 
la majorările de întârziere aferente impozitelor, contribuŃiilor şi fondurilor speciale 
datorate bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale enumerate mai sus, în suma 
de ……. lei, a fost înmânată petentei în data de 12.01.2010, prin primirea actului 
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administrativ fiscal de către persoana împuternicită, sub semnătură, iar contestaŃia a fost 
depusă şi înregistrată la organul fiscal competent sub nr……/10.02.2010. 

În spe Ńă, se re Ńine c ă sunt întrunite şi celelalte condi Ńii de procedur ă 
prev ăzute la art.206 şi 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul d e procedur ă 
fiscal ă, republicat ă, astfel încât Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii din cadrul Direc Ńiei 
Generale a Finan Ńelor Publice Constan Ńa are competen Ńa să solu Ńioneze pe fond 
cauza şi să pronun Ńe solu Ńia legal ă. 

 
I. Prin adresa înregistrat ă la Administra Ńia Finan Ńelor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Constan Ńa  sub nr……./10.02.2010, iar la D.G.F.P. Constan Ńa 
sub nr…… /16.02.2010, dna D…….. L……., în calitate de contabil şef, formulează 
contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plata accesorii aferente 
obligaŃiilor fiscale nr……/11.02.2010, prin care au fost calculate majorări de întârziere în 
valoare de ……. lei, din care suma de ……. lei o consideră datorată, deoarece 
impozitele şi contribuŃiile datorate bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale au 
fost achitate cu întârziere, după cum urmează: 

- impozit pe veniturile din salarii înscris în declaraŃia  privind obligaŃiile de plată la 
bugetul de stat 100, înregistrată sub nr……./23.10.2009, în sumă de ……. lei; 

- impozit pe profit înscris în declaraŃia privind obligaŃiile de plată la bugetul de stat 
100, înregistrată sub nr……/23.10.2009, în sumă de ……. lei; 

- contribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator înscrisă în declaraŃia 
privind obligaŃiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale 102, 
înregistrată sub nr……/23.10.2009, în sumă de ……. lei; 

- contribuŃia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
de angajator înscrisă în declaraŃia privind obligaŃiile de plată la bugetele asigurărilor 
sociale şi fondurilor speciale 102, înregistrată sub nr…../23.10.2009, în sumă de ….. lei; 

- contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi înscrisă în 
declaraŃia privind obligaŃiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale 
102, înregistrată sub nr……/23.10.2009, în sumă de …… lei; 

În motivarea cererii sale, petenta susŃine că: 
Nu este de acord cu plata sumei de ……. lei, rezultată ca diferenŃă între suma de 

……. lei, reprezentând majorări de întârziere aferente impozitelor şi contribuŃiilor la 
bugetul de stat, la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, şi suma de …… 
lei, sumă pe care o recunoaşte ca fiind de achitat ca urmare a întârzierii la plată, 
deoarece societatea a depus până la data scadenŃei acestora cereri de compensare, cu 
solicitarea la rambursare a soldurilor sumelor negative de TVA. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente 

obliga Ńiilor fiscale nr…… /11.01.2010, organul fiscal a calculat major ări de 
întârziere in valoare de ……. lei, aferente urm ătoarelor surse datorate bugetului de 
stat şi bugetelor asigur ărilor sociale şi fondurilor speciale: 

- impozit pe veniturile din salarii declarat prin declaraŃia 100, înregistrată la 
organul fiscal sub nr……/23.10.2009, în cuantum de …… lei, reprezentând majorări de 
întârziere calculate pentru perioada 26.10.2009-19.11.2009 - suma de …… lei şi pentru 
perioada 19.11.2009-21.122009 - suma de …… lei; 

- impozit pe profit declarat prin declaraŃia 100, înregistrată la organul fiscal sub 
nr……/21.01.2009, în cuantum de …… lei, reprezentând majorări de întârziere calculate 
pentru perioada 26.01.2009-25.02.2009 - suma de …… lei şi pentru perioada 
25.02.2009-24.06.2009 - suma de …… lei; 
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- impozit pe profit declarat prin declaraŃia 101, înregistrată la organul fiscal sub 
nr……./18.05.2009, în cuantum de ……. lei, reprezentând majorări de întârziere 
calculate pentru perioada 26.01.2009-24.06.2009; 

- impozit pe profit declarat prin declaraŃia 100, înregistrată la organul fiscal sub 
nr……./23.10.2009, în cuantum de ……. lei, reprezentând majorări de întârziere 
calculate pentru perioada 26.01.2009-21.12.2009; 

- contribuŃia de asigurări sociale datorate de angajator prin declaraŃia 102, 
înregistrată la organul fiscal sub nr……/23.10.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 26.10.2009-21.12.2009; 

- contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.04.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 27.04.2009-24.06.2009; 

- contribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate 
de angajator prin declaraŃia 102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în 
cuantum de …… lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 
25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate 
de angajator prin declaraŃia 102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/23.10.2009, în 
cuantum de …… lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 
26.10.2009-21.12.2009; 

- contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator prin declaraŃia 102, 
înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi prin 
declaraŃia 102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în cuantum de …… 
lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2009-
31.08.2009; 

- contribuŃia angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creanŃelor 
sociale prin declaraŃia 102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în 
cuantum de ……. lei, reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 
25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/23.03.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.03.2009-24.06.2009; 

- contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/24.08.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2009-31.08.2009; 

- contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi prin declaraŃia 
102, înregistrată la organul fiscal sub nr……/23.10.2009, în cuantum de …… lei, 
reprezentând majorări de întârziere calculate pentru perioada 26.10.2009-21.12.2009. 

În data de 21.01.2009, prin decontul de taxa pe valoarea adăugată înregistrat la 
organul fiscal sub nr……, aferent lunii decembrie 2008, societatea a solicitat 
rambursarea soldului sumei negative a TVA în sumă de ……. lei.  

În aceeaşi dată a înregistrat cererea de compensare nr……, prin care solicită 
compensarea din TVA de rambursat cu sursa impozit pe profit aferent trimestrului IV 
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2008, în sumă de ……. lei, sumă ce a fost înscrisă în declaraŃia privind obligaŃiile de 
plată la bugetul de stat 100, aferentă lunii decembrie 2008.  

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna 
ianuarie 2009 aferent lunii decembrie 2008, a fost soluŃionată tocmai în data de 
16.11.2009, conform notei privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……/16.11.2009. 
 Deasemenea, conform cererii nr…../18.02.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii ianuarie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, 
respectiv …… lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, şi …… lei, contribuŃiile 
aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu suma solicitată la 
rambursare prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2008. MenŃionăm că 
societatea a declarat prin declaraŃia 102 suma de ……. lei ca fiind de plată, din care a 
achitat, conform ordinului de plată nr……/30.01.2009, suma de …… lei, iar diferenŃa de 
……. lei o solicită a fi compensată din rambursarea soldului sumei negative a TVA 
aferent decontului de TVA din luna decembrie 2008. 
 Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii ianuarie 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/25.02.2009, în sumă de …… lei. 

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna 
februarie 2009 aferent lunii ianuarie 2009, a fost soluŃionată în data de 09.04.2009, 
conform notei privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……/09.04.2009. 

Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii februarie 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/24.03.2009, în sumă de …… lei. 

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna martie 
2009 aferent lunii februarie 2009, a fost soluŃionată în data de 06.05.2009, conform notei 
privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……./06.05.2009. 

Deasemenea, conform cererii nr….../24.03.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii februarie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, 
respectiv ……. lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, şi …… lei, reprezentând 
contribuŃiile aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu suma 
solicitată la rambursare prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2008. 

Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii martie 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/24.04.2009, în sumă de ……. lei. 

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna aprilie 
2009 aferent lunii martie 2009, a fost soluŃionată în data de 30.06.2009, conform notei 
privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……/30.06.2009. 

Deasemenea, conform cererii nr….../24.04.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii martie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, 
respectiv ……. lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, şi ……. lei, 
reprezentând contribuŃiile aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, 
cu suma solicitată la rambursare prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 2008. 

Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii aprilie 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/18.05.2009, în sumă de ……. lei. 

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna mai 
2009 aferent lunii aprilie 2009, a fost soluŃionată în data de 09.07.2009, conform notei 
privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……/09.07.2009. 

Deasemenea, conform cererii nr….../18.05.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii aprilie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, 
respectiv ……. lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi alte  contribuŃii 
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datorate bugetului de stat, şi ……. lei, reprezentând contribuŃiile aferente bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu suma solicitată la rambursare prin decontul 
de TVA aferent lunii decembrie 2008. 

Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii mai 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/24.06.2009, în sumă de ……. lei. 

Solicitarea rambursării de TVA, prin depunerea decontului de TVA în luna iunie 
2009 aferent lunii mai 2009, a fost soluŃionată în data de 28.07.2009, conform notei 
privind compensarea obligaŃiilor de plată nr……/28.07.2009. 

Deasemenea, conform cererii nr….../28.08.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii mai 2009, înscrise în declaraŃiile 100, respectiv …… 
lei, reprezentând impozit pe dividende persoane juridice străine, cu suma solicitată la 
rambursare prin decontul de TVA. 

Conform ordinului de plată nr……/24.08.2009, societatea a virat către bugetul 
statului suma de …… lei, iar conform ordinului de plată nr……/31.08.2009, a virat către 
bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale suma de ……. lei. 

Deasemenea, conform cererii nr….../24.07.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii iunie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, respectiv 
…… lei, reprezentând impozite şi alte contribuŃii datorate bugetului de stat, şi …… lei, 
reprezentând contribuŃiile aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, 
cu suma solicitată la rambursare prin decontul de TVA. 

Conform Decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii august 2009, 
societatea solicită rambursarea soldului sumei negative a TVA, înregistrat sub 
nr……/25.09.2009, în sumă de ……. lei. 

Deasemenea, conform cererii nr….../24.08.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii iulie 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, respectiv 
…… lei, reprezentând impozite şi alte contribuŃii datorate bugetului de stat, şi …… lei, 
reprezentând contribuŃiile aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, 
cu suma solicitată la rambursare prin decontul de TVA. 

Conform ordinului de plată nr……/31.08.2009, societatea a virat către bugetul 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale suma de …… lei, iar conform ordinului de plată 
nr……/24.08.2009, societatea a virat către bugetul de stat suma de …… lei. 

Conform ordinului de plată nr……/31.08.2009, societatea a virat către bugetul 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale suma de …… lei, iar conform ordinului de plată 
nr……/24.09.2009, societatea a virat către bugetul de stat suma de ……. lei. 

Deasemenea, conform cererii nr….../25.09.2009, societatea solicită compensarea 
obligaŃiilor de plată aferente lunii august 2009, înscrise în declaraŃiile 100 şi 102, 
respectiv …… lei, reprezentând impozite şi alte contribuŃii datorate bugetului de stat, şi 
…… lei, reprezentând contribuŃiile aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor 
speciale, cu suma solicitată la rambursare prin decontul de TVA. 

Conform fişei sintetice totale, emisă la data de 15.02.2010, pentru sursele 
datorate bugetului de stat şi bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, evaluată 
la data de 31.08.2009, rezultă:  total sume declarate şi  datorate de către societate - 
……. lei şi sumă solicitată la rambursare prin decontul de TVA aferent lunii decembrie 
2008 - ……. lei. 

Din referatul întocmit de către AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii – Serviciul Executare Silită şi Stingere a CreanŃelor Fiscale, rezultă 
că societatea nu datorează majorări de întârziere până la data de 31.08.2010, acestea 
fiind generate de aplicaŃie datorită faptului că decontul de TVA înregistrat sub 
nr……/21.01.2009 a fost soluŃionat cu întârziere, iar obligaŃiile aferente bugetului de stat 
şi a bugetului asigurărilor sociale în perioada ianuarie-iulie 2009, au fost compensate 
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eronat din TVA de rambursat din deconturile ulterioare, respectiv: ……/24.03.2009, 
……/24.04.2009, ……/25.05.2009 şi ……/24.06.2009, în valoare totală de …… lei, 
motiv pentru care se propune admiterea contestaŃiei. 

 
III. Având în vedere actele şi documentele existente la dosarul cauzei, 

motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, precum şi actele 
normative în vigoare, se re Ńin urm ătoarele: 
 

Cauza supus ă solu Ńionării o constituie dac ă petentul datoreaza bugetului de 
stat şi bugetelor asigur ărilor sociale şi fondurilor speciale major ări de întârziere in 
valoare de ……  lei, rezultat ă ca diferen Ńă între suma de ……  lei, reprezentând 
major ări de întârziere stabilite prin decizia referitoare  la obliga Ńiile de plat ă 
accesorii aferente obliga Ńiilor fiscale nr…… /11.01.2010, emis ă de către AFP 
Contribuabili Mijlocii Constan Ńa, şi suma de ……  lei, cu care societatea este de 
acord, deoarece impozitul pe veniturile din salarii , impozitul pe profit şi 
contribu Ńiile au fost achitate de c ătre aceasta cu întârziere. 

 
În fapt , S.C. CONSTANTA SA a depus la AFP Contribuabili Mijlocii ConstanŃa 

decontul de TVA cu opŃiune de rambursare aferent lunii decembrie 2008, înregistrat la 
organul fiscal sub nr……/21.01.2009. Decontul cu opŃiune de rambursare aferent lunii 
decembrie 2008, pentru care a solicitat rambursarea sumei de …… lei, a fost soluŃionat 
cu întârziere, respectiv la data de 16.11.2009. Concomitent cu decontul de TVA cu 
opŃiune de rambursare, societatea a depus şi cererea de compensare, înregistrată la 
organul fiscal sub nr……/21.01.2009. De asemenea, societatea a depus la organul fiscal 
pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai şi august deconturi cu opŃiune de 
rambursare şi, concomitent cu acestea, cereri de compensare, precum şi virarea parŃială 
către bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale, motiv pentru care aplicaŃia a 
stins sursele cele mai vechi, nerespectându-se ordinea cronologică a depunerii 
deconturilor de TVA cu opŃiune de rambursare şi a cererilor de compensare, sumele 
fiind compensate eronat din taxa pe valoarea adăugată de rambursat din deconturile 
ulterioare celui depus pentru luna decembrie 2008. 

În drept, referitor la calculul majorărilor de întârziere incidentele speŃei sunt 
dispoziŃiile art.24, 115, 116, 122 din O.G. nr.92/2003, cu modificarile şi completările 
ulterioare, potrivit cărora: 
   ART.24 
     Stingerea creanŃelor fiscale 
     CreanŃele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, 
anulare, prescripŃie şi prin alte modalităŃi prevăzute de lege. 

ART.115 
     Ordinea stingerii datoriilor 
     b) obligaŃiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu excepŃia 
cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile art.169 în mod 
corespunzător. În cazul stingerii creanŃelor fiscale prin dare în plată se aplică prevederile 
art.175 alin.(4^1); 

ART.116 
     Compensarea 
     (1) Prin compensare se sting creanŃele administrate de Ministerul Economiei şi 
FinanŃelor cu creanŃele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de 
la buget, până la concurenŃa celei mai mici sume, când ambele părŃi dobândesc reciproc 
atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, dacă legea nu prevede altfel. 
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     (3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau 
înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz. DispoziŃiile 
art.115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător. 
     (4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată 
existenŃa unor creanŃe reciproce, cu excepŃia sumelor negative din deconturile de taxă 
pe valoarea adăugată fără opŃiune de rambursare. 

ART.120 
     Majorări de întârziere 
     (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
     (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

ART.122 
     Majorări de întârziere în cazul compensării 
     (1) În cazul creanŃelor fiscale stinse prin compensare, majorările de întârziere se 
datorează până la data stingerii inclusiv, astfel: 
     a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul 
competent a cererii de compensare; 
     c) pentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de 
rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de 
rambursare sau de restituire. 
     (2) În cazul în care în urma exercitării controlului sau analizării cererii de 
compensare s-a stabilit că suma ce urmează a se compensa este mai mică decât suma 
cuprinsă în cererea de compensare, majorările de întârziere se recalculează pentru 
diferenŃa rămasă de la data înregistrării cererii de compensare. 
     (3) Pentru obligaŃiile fiscale stinse prin procedurile de compensare prevăzute de 
actele normative speciale, data stingerii este data la care se efectuează compensarea 
prevăzută în actul normativ care o reglementează sau în normele metodologice de 
aplicare a acestuia, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanŃelor. 

Din interpretarea textelor legale, rezultă că S.C. CONSTANTA SA a depus 5 luni 
la rând deconturi de TVA cu opŃiune de rambursare şi, concomitent cu acestea, a depus 
şi cereri de compensare cu indicarea surselor ce urmau a fi compensate, din sumele 
solicitate la rambursare. Astfel, pentru compensările la cerere, data stingerii este data 
depunerii cererii de compensare la organul competent, deasemenea, pentru 
compensările efectuate ca urmare a unei cereri de rambursare a sumei cuvenite 
debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare. Cererea de 
rambursare aferentă lunii decembrie 2008 nu a fost soluŃionată în termen de 45 zile de 
la data depunerii la organul fiscal, aceasta fiind soluŃionată tocmai în luna noiembrie 
2009, astfel încât următoarele cereri de rambursare au stins oblligaŃiile fiscale în ordinea 
vechimii lor, iar cea depusă prima a stins obligaŃiile care au mai rămas nestinse, 
generându-se majorări de întârziere. 

În spe Ńă, se reŃine că accesoriile generate de către aplicaŃie sunt datorită faptului 
că cererea de rambursare cu opŃiune de rambursare depusă la organul fiscal de către 
societate aferentă lunii decembrie 2008 nu a fost soluŃionată în termenul prevăzut de 
lege, ci tocmai în luna noiembrie 2009, iar deconturile de TVA ulterioare, precum şi plata 
către buget conform ordinelor de plată, au stins datoriile cele mai vechi, neŃinându-se 
cont de  data cererilor de compensare depuse de către petent.  

Având în vedere prevederile legale mai sus enunŃate, organul de soluŃionare a 
contestaŃiilor nu se poate pronunŃa asupra cuantumului majorărilor de întârziere pe care 
societatea le datorează. 
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Pe cale de consecinŃă, urmează a se desfiinŃa Decizia referitoare la obligaŃiile de 
plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr……/11.01.2010, în conformitate cu 
prevederile art.216 alin.3 din OG nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Organele fiscale din cadrul AFP Contribuabili Mijlocii ConstanŃa vor emite o nouă 
decizie referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale, vor efectua 
corecŃiile prin simulare cu respectarea regulilor şi procedurilor prevăzute de OMFP nr. 
2144/2008 privind modificarea şi completarea OMFP nr.1722/2004 pentru aprobarea 
InstrucŃiunilor privind organizarea sistemului de administrare a creanŃelor fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru majorările de întârziere aferente obligaŃiilor 
de plată la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor şi fondurilor speciale. 

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul preved erilor art.210 şi ale 

art.216 alin(2) din Ordonan Ńa Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedur ă fiscal ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, se: 
    

DECIDE: 
 
Desfiin Ńarea deciziei referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente 

obliga Ńiilor fiscale nr…… /11.01.2010, în sum ă de …… lei, urmând ca organele 
fiscale competente s ă procedeze la emiterea unei noi decizii, Ńinând cont de 
prevederile legale aplicabile în spet ă, precum şi de cele precizate în decizie. 
  

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată la Tribunalul ConstanŃa, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu 
art.218 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicată, 
coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
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