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DECIZIA nr. 181  / 2014  
privind soluţionarea contestaţiei depuse de 

ADMINISTRATIA .X. RA din .X., înregistrată la  
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  

din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală  
sub nr.920797/02.06.2014 

 
    Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală .X. prin 
adresa nr. .X./2014, înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr.920797/02.06.2014, asupra contestaţiei formulate de 
ADMINISTRATIA .X. RA cu sediul în .X., b-dul .X., nr. .X., sector .X., J.X., CUI 
RO .X.. 
               ADMINISTRATIA .X. RA contestă parţial Decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. .X./2014, emisă de Direcţia Generală .X., respectiv pentru 
suma de .X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente 
impozitului pe profit. 
  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, având în vedere că Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2014 a fost comunicată societăţii în data de 
.X./2014 potrivit confirmării de primire poştale, anexată în copie la dosarul cauzei, 
iar contestaţia a fost înregistrată la Direcţia Generală .X. sub nr. .X./2014, conform 
ştampilei  registraturii acestei instituţii aplicată pe contestaţia aflată în original la 
dosarul cauzei. 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206, art.207 alin.1) si art.209 alin.1 lit.c) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
ADMINISTRATIA .X. RA la data depunerii contestatiei figurand la pozitia nr. .X. 
din Anexa nr. .X. „Lista marilor contribuabili care sunt administraţi de DGAMC 
începând cu data de 1 ianuarie 2014” la OPANAF nr.3581/2013 privind 
organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
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este investită legal să soluţioneze contestaţia formulată de ADMINISTRATIA .X. 
RA, numită în continuare .X.. 

       I.  În susţinerea cauzei, contestatara aduce următoarele argumente:   
     Referitor la calculul accesoriilor aferente impozitului pe profit în sumă de 
.X. lei, .X. precizează că la data de .X./2013 figurează cu suma de .X. lei plătită în 
plus în contul impozitului pe profit, întrucât: 
- conform Declaraţiilor 100 aferente trimestrelor I-III 2013 s-a declarat şi plătit 
impozit pe profit în sumă de .X. lei, 
- conform Declaraţiei 100 aferentă trimestrului IV, depusă la data de .X., s-a 
declarat şi plătit impozit pe profit în sumă de .X. lei, astfel rezultând impozit pe 
profit declarat şi plătit în sumă de .X. lei, 
- conform Declaraţiei 101, impozitul pe profit datorat pentru anul 2013 este în 
sumă de .X. lei, rezultând impozit pe profit achitat în plus de .X. lei. 
 Având în vedere că suma reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului 
IV 2013 se afla în contul unic la termenul legal de plată şi declarare a obligaţiei, 
respectiv .X./2014, societatea susţine faptul că nu datorează accesoriile calculate 
conform Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2014. 
 Mai mult, contestatara menţionează că Declaraţia 100 aferentă trimestrului 
IV 2013 a fost depusă în data de .X./2014, la numai o zi de la Notificarea privind 
nedepunerea în termen a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii, emisă de DG 
.X. sub nr. .X./2014, organul fiscal depăşind termenul de transmitere de 15 zile 
prevăzut de procedura legală. 

Astfel, contestatara solicită anularea accesoriilor în sumă de .X. lei întrucât 
urmarea declaraţiilor depuse rezulta o diferenţă plătită în plus în cursul anului 
2013 în valoare de .X. lei. 
            

II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.X./2014 Direcţia Generală .X., a stabilit în sarcina societăţii accesorii în sumă de 
.X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe 
profit pentru perioada .X./2014-.X./2014. 

Documentul prin s-a individualizat obligaţia principală este Declaraţia 
100 nr. .X./2014.  

Accesoriile în sumă de .X. lei au fost calculate în temeiul art.88 lit.c) şi 
art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    

III. Având în vedere susţinerile contestatoarei şi documentele invocate 
de aceasta, constatările organelor fiscale şi actele normative invocate de 
contestatoare şi de organele fiscale, se reţin următoarele: 

 
Referitor la accesoriile în sumă de .X. lei aferente impozitului pe profit 

pentru trimestrul IV 2013, calculate pentru perioada .X./2014-.X./2014, 
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor este investită să se pronunţe dacă organele 
fiscale au calculat în mod legal accesoriile în condiţiile în care societatea a 
optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi 
anticipate efectuate trimestrial, iar declararea şi plata trimestrului IV s-a 
efectuat cu întârziere, respectiv în data de .X./2014. 
 

În fapt, contestatara a declarat şi plătit impozitul pe profit pentru perioada 
trimestrul I-III 2013 în sumă de .X. lei, având în vedere că a optat pentru 
declararea şi plata impozitului pe profit cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, 
conform OPANAF nr.1994/2013, exprimarea opţiunii fiind efectuată conform 
formularului 012 « Notificare privind motificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare şi plată a impozitului pe profit » începând cu data de 01.01.2013, cu 
numar de înregistrare .X./2013. 

Declararea şi plata impozitului pe profit aferent trimestrului IV, în sumă de 
.X. lei, s-au efectuat în data de .X./2014. 

Declaraţia 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2013 este în sumă 
de .X. lei şi a fost depusă în data de .X./2014. 

Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2014 
Direcţia Generală .X., a stabilit în sarcina societăţii accesorii în sumă de .X. lei, 
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit 
aferent trimestrului IV 2013, declarat conform declaraţiei 100 nr. .X./2014. 

Accesoriile au fost calculate pentru perioada .X.2014-.X./2014, respectiv de 
la data la care avea obligaţia declarării şi plătii impozitului pe profit şi data 
efectuării acestor obligaţii de declarare şi plată. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi 

art.120^1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
stipulează:  
“ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 
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    (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de 
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.˝ 

 
Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la 

termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează 
dobânzi/majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv şi respectiv, penalităţi de întârziere. 

 
De asemenea, se reţine că începând cu data de 01.01.2013 prin OG 

nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se modifică 
art.34 din Legea nr.571/2003, în sensul: 
“ART. 34 
    Declararea şi plata impozitului pe profit 
    (1) Declararea şi plata impozitului pe profit, cu excepţiile prevăzute de prezentul 
articol, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni 
următoare încheierii trimestrelor I - III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit 
aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a 
declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35. 
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi 
la alin. (4) şi (5), pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu 
plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata 
impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe 
profit, prevăzut la art. 35. 
    (3) Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit 
se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea 
prevederilor alin.(2). Opţiunea efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani 
fiscali consecutivi. Ieşirea din sistemul anual de declarare şi plată a impozitului se 
efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea prevederilor 
alin. (1). Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului 
anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal 
respectiv. Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art.16 alin.(3) 
comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare şi plată a impozitului pe profit, în termen de 30 de zile de la începutul 
anului fiscal modificat.[…] 

(8) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe 
profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate 
trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul 
precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării 
bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. 
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Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile 
anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind 
impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.” 

 
Conform prevederilor mai sus citate, legiuitorul distinge două categorii de 

contribuabili plătitori de impozit pe profit, respectiv: 
1. contribuabili plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea 

şi plata impozitului pe profit trimestrial, şi 
2. contribuabili plătitori de impozit pe profit care au optat pentru 

declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, 
efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2013. 

Contribuabili plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi 
plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate au următoarele obligaţii: 
- să depună formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de 
stat" pentru impozitul pe profit reprezentând plata anticipată efectuată trimestrial, 
pentru trimestrele I-IV până la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare 
încheierii acestora, unde termenul de declarare este şi termen de plată. 
- să depună formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" şi efectuează 
plata impozitului pe profit pentru anul 2013 pana la data de 25 martie 2014, 
conform art.35 din acelaşi act normativ. 
 Totodată, opţiunea efectuată este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali 
consecutivi. 

 

Mai mult, exprimarea opţiunii pentru aplicarea sistemului de declarare şi 
plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial pentru 
anul fiscal 2013 se efectuează prin depunerea formularului 012 "Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe 
profit"; aprobat prin OPANAF nr.1994/2012. 

Din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că .X. a optat pentru 
declararea şi plata impozitului pe profit cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, 
începând cu data de 01.01.2013. 

 
Astfel, conform prevederilor legale, sus citate, rezultă că .X. avea obligaţia 

declarării şi plăţii impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2013 în sumă de .X. 
lei, la data de 25.01.2014, calculat conform art.34 alin.8 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
De asemenea, organul de soluţionare reţine faptul că DG .X. a notificat 

societatea contestatară la data de .X./2014, cu privire la nedepunerea impozitului 
pe profit prin Declaraţia 100, aferenta trimestrului IV 2013, iar la data de .X./2014 
societatea declară şi plăteşte impozitul pe profit /plăti anticipate în sumă de .X./ lei 
conform Declaraţiei 100 nr. .X./2014, la nivelul celor 3 trimestre anterioare. 
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Ulterior, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.X./2014 Direcţia Generală .X., a stabilit în sarcina societăţii accesorii în sumă 
totală de .X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru impozitul 
pe profit aferent trimestrului IV 2013, declarat în baza Declaraţiei 100 nr. .X./2014. 

Accesoriile au fost calculate de la scadenţa obligaţiei şi până la data plăţii 
acesteia. 

Organul de soluţionare reţine că accesoriile au fost calculate cu respectarea 
prevederilor art.119 şi următoarele din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior explicitate, 
susţinerea .X. în sensul că înregistra o diferenţă de impozit pe profit plătită în plus 
în cursul anului 2013, în valoare de.X. lei nu poate fi reţinută în soluţionarea 
favorabilă a contestaţiei în condiţiile în care contribuabilul a optat pentru plata 
anuală a impozitului pe profit cu plăti anticipate trimestrial. 

Aceste plăţi anticipate trimestriale la împlinirea termenului scadent prevăzut 
de lege reprezintă obligaţii certe, lichide şi exigibile astfel încât neplata la buget 
generează calcul de accesorii. 

Chiar dacă impozitul pe profit rezultat din depunerea declaraţiei anuale este 
mai mic decât suma plăţilor anticipate, cum este cazul în speţa de faţă, diferenţa 
de impozit pe profit reprezintă o sumă nedatorată abia la termenul prevăzut pentru 
depunerea declaraţiei anuale, atunci când se individualizează obligaţia anuală cu 
titlu de impozit pe profit. 

Numai la acest moment contribuabilul poate solicita efectuarea de 
compensări/restituiri din această sumă individualizată ca efect al depunerii 
declaraţiei anuale de impozit pe profit. 

 
Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în 

cuprinsul prezentei decizii, precum şi în temeiul 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.450/2013 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se 

 
DECIDE 

 
 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de 
ADMINISTRATIA .X. RA împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. .X./2014 emisă de Direcţia Generală .X., respectiv pentru suma de 
.X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe 
profit. 

 
Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X., în termen de 6 luni 

de la data comunicării. 
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DIRECTOR GENERAL,  
 
   
 
 

                   

  


