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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul SoluŃionare ContestaŃii 

                                
                                                                                                                   
                                      DECIZIA  nr. 177 din 06 mai 2014  

                      
 Cu adresele nr. ....../...... şi nr. ....../......, înregistrate la Direc Ńia General ă Regional ă a 
Finan Ńelor Publice Ploie şti  sub nr. ....../....... şi nr. ....../...., Administra Ńia Jude Ńeană a 
Finan Ńelor Publice a înaintat dosarele contestaŃiilor formulate de Asocia Ńia ........ din ......., CIF 
nr. RO ......, împotriva Deciziilor de impunere privind obligaŃiile de plată stabilite în urma 
corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ...... din ....., nr. ...... din ....., nr. ...... din ......, nr. ..... din ..... şi nr. 
...... din .... şi a Deciziilor referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ..... din ....., nr. ....... din 
...., nr. ..... din ......, nr. ...... din ....., nr. .... din .... şi nr. ...... din ..... emise de A.J.F.P.   
  
 Obiectul contesta Ńiilor  îl constituie suma totală de ........ lei  reprezentând:  
 -  ......... lei impozit pe veniturile din salarii; 
 -  ......... lei impozit pe veniturile din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor /                                      
                  contractelor civile încheiate potrivit Codului civil; 
 - .........  lei contribuŃii sociale; 
 - .......... lei accesorii aferente obligaŃiilor de natură salarială; 
 - .......... lei accesorii aferente TVA; 
 - .......... lei accesorii aferente impozitului pe veniturile obŃinute din România de        
              nerezidenŃi - persoane fizice. 
 
 Contesta Ńiile au fost depuse în termenul  legal de 30 de zil e prevăzut la art.207 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX 
"SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale". 
 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiilor. 
 
 I. Sus Ńinerile contestatarei sunt urm ătoarele: 
 - ContestaŃia nr. ......./......: 
 "[…] CorecŃia evidenŃei fiscale s-a făcut cu nerespectarea prevederilor legale, fiind stabilite obligaŃii fiscale 
principale şi accesorii nedatorate de către AsociaŃia ....., întrucât fie au fost anulate titlurile de creanŃă prin hotărâri 
judecătoreşti, fie au fost achitate obligaŃiile principale şi astfel, în mod greşit, au fost calculate şi stabilite obligaŃii 
fiscale accesorii de plată prin actele administrative emise şi contestate aici. [...]." 
 - ContestaŃia nr. ......../.......: 
 "[...] prin Decizia de impunere nr......./2009, organul fiscal de control a stabilit că suma de ...... lei, reŃinută şi 
vărsată de Club la bugetul de stat în perioada 2005-2008, reprezentând impozitul datorat de jucători pentru 
veniturile din activităŃile desfăşurate în baza convenŃiilor civile, se impune a fi restituită Clubului sau compensată cu 
suma reprezentând impozitul aferent veniturilor asimilate salariilor, stabilit suplimentar la plată, prin aceeaşi decizie 
de impunere, sumă ce nu a fost nici restituită şi nici compensată în condiŃiile precedent menŃionate. 
 Astfel, prin SentinŃa civilă nr. 76/2013, pronunŃată la data de 6 martie 2013, în dosarul nr.1274/42/2010/a1, 
Curtea de Apel Ploieşti, SecŃia a II-a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal, definitivă şi irevocabilă prin 
Decizia civilă a ICCJ nr.2482/2014, a fost admisă în parte acŃiunea AsociaŃiei ....... şi s-a dispus anularea în parte a 
Deciziei nr.251/31.08.2010 şi a Deciziei de impunere nr......./.......2009, pentru suma de .... lei şi a respins acŃiunea 
cu privire la suma de ...... lei. Suma de ...... lei a fost şi ea achitată, în condiŃiile menŃionate mai sus, (i) suma de ..... 
lei prin O.P. nr....../31.03.2014 şi (ii) suma de ..... lei O.P. nr......./31.03.2014. 
 Aşadar, pretinsa obligaŃie principală de ..... lei, după cum am arătat mai sus, nu există, ea nefiind o 
obligaŃie scadentă a contestatoarei şi, pe cale de consecinŃă, nu există şi nu sunt datorate nici obligaŃiile accesorii 
stabilite şi calculate prin DECIZIA referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....... din data de ......2014, care se 
impune a fi anulată. 
 Concluzia finală, precedent menŃionată, se impune cu atât mai mult cu cât au fost calculate penalităŃi de 
întârziere, în cotă de 15%, pentru întreaga perioadă 01.07.2010 - 11.07.2014, deşi începând cu data de 1.07.2013, 
cota a fost micşorată la 0,02% [...]." 
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 II. Din analiza documentelor anexate dosarelor cont esta Ńiilor , precum şi având în 
vedere prevederile legale în vigoare din perioada analizată, au rezultat următoarele: 
 
 * Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor 
eviden Ńei fiscale nr. ..... din .......2014 au fost stabilite următoarele: 
 - Debit CAS angajator = + ....... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii CAS angajator = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Debit Salarii = + ...... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Salarii = - ....... lei (diferenŃă în minus). 
 
 Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor 
eviden Ńei fiscale nr. ....... din ......2014 au fost stabilite următoarele: 
 - Debit Accidente muncă = + ..... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Accidente muncă = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Debit CAS angajat = + ...... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii CAS angajat = - ....... lei (diferenŃă în minus). 
 
 Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor 
eviden Ńei fiscale nr. ....... din .......2014 au fost stabilite următoarele: 
 - Debit Şomaj angajat = + ...... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Şomaj angajat = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Debit Şomaj angajator = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Accesorii Şomaj angajator = - ........ lei (diferenŃă în minus). 
 
 Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor 
eviden Ńei fiscale nr. ....... din .......2014 au fost stabilite următoarele: 
 - Debit Sănătate angajat = + ...... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Sănătate angajat = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Debit Sănătate angajator = + ....... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Sănătate angajator = - ........ lei (diferenŃă în minus). 
 
 Prin Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale stabilite în urma corec Ńiilor 
eviden Ńei fiscale nr. ...... din ......2014 au fost stabilite următoarele: 
 - Debit Concedii şi indemnizaŃii = + ........ lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Concedii şi indemnizaŃii = - ....... lei (diferenŃă în minus); 
 - Debit ConvenŃii civile = + ....... lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii ConvenŃii civile = + ......... lei (diferenŃă în plus); 
 - Debit Fond garantare = + ........ lei (diferenŃă în plus); 
 - Accesorii Fond garantare = - ....... lei (diferenŃă în minus). 
 
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ...... din ........2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ...... lei, din care: 
 - aferente impozitului pe veniturile din salarii declarat de contribuabilă în data de 
10.12.2009 şi în perioada 25.02.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru 
perioada 25.12.2011 - 07.07.2014, respectiv pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente taxei pe valoarea adăugată declarată de contribuabilă în perioada 25.02.2014 - 
23.05.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 25.02.2014 - 
25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv 
pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009 şi în perioada 25.04.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost 
calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv pentru perioada 25.04.2014 - 
07.07.2014. 



 3 

 - aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
declarată de contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 
25.02.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 
07.07.2014, respectiv pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorată de angajator declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 27.01.2014 - 
25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv 
pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009 şi în perioada 25.04.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost 
calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv pentru perioada 25.04.2014 - 
07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor 
sociale declarată de contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 
27.01.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 
07.07.2014, respectiv pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 19.12.2013 - 
25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv 
pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014.  
  - aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi declarată de 
contribuabilă în data de 10.12.2009 şi în perioada 25.04.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost 
calculate pentru perioada 12.12.2011 - 07.07.2014, respectiv pentru perioada 25.04.2014 - 
07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice 
declarată de contribuabilă în data de 10.12.2009, în data de 26.09.2011 şi în perioada 
19.12.2013 - 25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 12.12.2011 - 
07.07.2014, respectiv pentru perioada 23.04.2014 - 07.07.2014. 
 - aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate 
potrivit Codului civil declarată de contribuabilă în perioada 17.04.2014 - 25.06.2014. Accesoriile 
au fost calculate pentru perioada 23.04.2014 - 27.06.2014. 
 - aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele 
care realizează venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil declarată de contribuabilă în perioada 17.04.2014 - 25.06.2014. 
Accesoriile au fost calculate pentru perioada 23.04.2014 - 27.06.2014. 
 - aferente impozitului pe veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi - persoane fizice 
declarat de contribuabilă în data 27.01.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 
23.04.2014 - 15.05.2014. 
 - aferente impozitului pe veniturile din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / 
contractelor civile încheiate potrivit Codului civil declarat de contribuabilă în perioada 
27.01.2014 - 25.06.2014. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 23.04.2014 - 
07.07.2014. 
 
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ....... din ......2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ...... lei aferente impozitului pe veniturile 
din salarii, taxei pe valoarea adăugată, contribuŃiilor sociale şi impozitului pe veniturile din 
activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil. 
Accesoriile au fost actualizate, fiind calculate pentru perioada 07.07.2014 - 08.07.2014. 

  
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ..... din .....2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ....... lei aferente impozitului pe veniturile 
din salarii, taxei pe valoarea adăugată, contribuŃiilor sociale şi impozitului pe veniturile din 
activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil. 
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Accesoriile au fost actualizate, fiind calculate începând cu data de 07.07.2014, respectiv cu 
data de 08.07.2014, până la data de 11.07.2014. 
 
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ...... din .......2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ...... lei aferente impozitului pe veniturile 
din salarii, taxei pe valoarea adăugată, contribuŃiilor sociale şi impozitului pe veniturile din 
activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil. 
Accesoriile au fost actualizate, fiind calculate începând cu data de 07.07.2014, respectiv 
începând cu data de 08.07.2014 şi data de 11.07.2014, până la data de 15.07.2014. 

 
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ..... din .......2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ...... lei aferente impozitului pe veniturile 
din salarii, taxei pe valoarea adăugată, contribuŃiilor sociale şi impozitului pe veniturile din 
activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil. 
Accesoriile au fost actualizate, fiind calculate pentru perioada 15.07.2014 - 17.07.2014. 

 
 Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ...... din ......2014 au fost 
stabilite obligaŃii de plată accesorii în sumă totală de ....... lei aferente impozitului pe veniturile 
din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil în 
sumă de ...... lei, individualizat prin SentinŃa civilă nr.76/06.03.2013. Accesoriile au calculate 
pentru perioada 05.10.2010 - 11.07.2014. 

 
 * Prin contestaŃiile formulate, se susŃine că AsociaŃia nu datorează sumele înscrise în 

titlurile de creanŃă mai sus menŃionate, întrucât corecŃia evidenŃei fiscale s-a făcut cu 
nerespectarea prevederilor legale. De asemenea, se susŃine că nu se datorează obligaŃia în 
sumă de ..... lei cu titlu de impozit pe veniturile din activităŃi desfăşurate în baza 
convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, şi deci nu sunt datorate nici 
accesoriile aferente. Se menŃionează că penalităŃile de întârziere au fost calculate eronat, prin 
utilizarea procentului de 15% în perioada în care procentul legal a fost de 0,02%. 
  
 * Referitor la obiectul cauzei, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
actualizată, prevede următoarele: 
 "Art. 119. - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după 
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. 
 Art. 120 - Dobânzi 
     (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de 
către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
     (2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din corectarea declaraŃiilor sau modificarea 
unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei fiscale 
pentru care s-a stabilit diferenŃa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 
     Art. 1201 - PenalităŃi de întârziere 
 (1) PenalităŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. […]". 
 

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult ă urm ătoarele : 
 

 În fapt, Deciziile de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor 
evidenŃei fiscale nr. ...... din ......2014, nr. ...... din .......2014, nr. ..... din .....2014, nr. ...... din 
........2014 şi nr. ....... din ......2014 au fost emise de A.J.F.P. ca urmare a valorificării SentinŃei 
civile nr. 76/2013, irevocabilă prin Decizia nr. 2842/28.05.2014 pronunŃată de Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie, atât la solicitarea AsociaŃiei ...... din ....., formulată prin adresa nr. 
....../......2014, înregistrată la A.J.F.P. sub nr. ...../......2014, cât şi la solicitarea D.G.R.F.P. 
Ploieşti - Serviciul Juridic, formulată prin adresa nr. ...../.......2014, înregistrată la A.J.F.P. sub nr. 
......./.....2014. 
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 În cazul diferenŃelor de obligaŃii fiscale principale, obligaŃii fiscale accesorii sau alte 
obligaŃii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, care au fost stinse şi contestate ulterior, 
contribuabila având câştig de cauză prin desfiinŃarea totală sau parŃială a titlurilor de creanŃă, 
A.J.F.P. a procedat în conformitate cu Capitolul II B5 "Analiza creanŃelor fiscale stabilite prin 
acte administrativ fiscale pentru care s-a dispus desfiinŃarea totală/parŃială a acestora" din 
InstrucŃiunile privind organizarea sistemului de administrare a creanŃelor fiscale, aprobate prin 
O.M.F.P. nr. 1722/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În urma redistribuirii sumelor achitate de contribuabilă în contul unic, au rezultat obligaŃii 
de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii (....... lei), impozit pe veniturile din activităŃi 
desfăşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil (....... lei) şi 
contribuŃii sociale (..... lei), declarate de societate în luna decembrie 2009, în luna septembrie 
2011 şi în perioada decembrie 2013 - iunie 2014, care nu au fost achitate integral la termenele 
de scadenŃă. 
 De asemenea, prin deciziile de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma 
corecŃiilor evidenŃei fiscale au fost anulate accesorii în sumă totală de ....... lei. 
 
 Din analiza evidenŃei pe plătitor a rezultat că AsociaŃia ...... nu a achitat integral la 
termenele de scadenŃă obligaŃiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată declarată în 
perioada februarie 2014 - mai 2014,  contribuŃia individuală de asigurări sociale datorată de 
persoanele care realizează venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor 
civile încheiate potrivit Codului civil declarată în perioada 17.04.2014 - 25.06.2014, contribuŃia 
individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din 
activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului civil 
declarată în perioada 17.04.2014 - 25.06.2014 şi impozit pe veniturile obŃinute din România de 
nerezidenŃi - persoane fizice declarat în luna ianuarie 2014.  
 De asemenea, având în vedere SentinŃa civilă nr.76/06.03.2013, definitivă şi irevocabilă 
prin Decizia Î.C.C.J. nr.2482/2014, a fost constituită obligaŃia de plată în sumă de ...... lei cu titlu 
de impozit pe veniturile din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile încheiate 
potrivit Codului civil, anulată anterior în baza Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr......./........2009.  
  
 Conform prevederilor art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, mai sus citate, pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către 
debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.  
 
 În baza acestor prevederi legale, A.J.F.P. a emis Deciziile referitoare la obligaŃiile de 
plată accesorii nr. ...... din .......2014, nr. ...... din .......2014, nr. ...... din .....2014, nr. ..... din 
......2014, nr. ...... din ......2014 şi nr. ..... din ......2014, prin care au fost stabilite obligaŃii de plată 
accesorii în sumă totală de ....... lei. 
 
 Astfel, având în vedere deciziile de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma 
corecŃiilor evidenŃei fiscale şi deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii emise de 
organul fiscal pentru AsociaŃia ...... din ......., au rezultat pe total următoarele obligaŃii de plată: 
 - Impozit pe veniturile din salarii: debit în sumă de ..... lei şi anulare accesorii în sumă de 
...... lei (- ....... lei din decizia de impunere + ....... lei din deciziile de accesorii); 
 - Impozit pe veniturile din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile 
încheiate potrivit Codului civil: debit în sumă de ..... lei şi accesorii în sumă de ..... lei (...... lei din 
decizia de impunere + ........ lei din deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia de asigurări sociale datorată de angajator: debit în sumă de ...... lei şi 
anulare accesorii în sumă de ....... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ..... lei din deciziile de 
accesorii); 
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 - ContribuŃia individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi: debit în sumă de 
....... lei şi anulare accesorii în sumă de ...... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ..... lei din 
deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de 
angajator: debit în sumă de ...... lei şi anulare accesorii în sumă de ...... lei (- ....... lei din decizia 
de impunere + ...... lei din deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator: anulare debit în sumă de 
.... lei şi anulare accesorii în sumă de ..... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ..... lei din 
deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia individuală de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi: debit în sumă 
de ..... lei şi anulare accesorii în sumă de ..... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ...... lei din 
deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor sociale:  
debit în sumă de ...... lei şi anulare accesorii în sumă de ....... lei (- ...... lei din decizia de 
impunere + ...... lei din deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator: debit în sumă de ...... lei 
şi anulare accesorii în sumă de ....... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ..... lei din deciziile 
de accesorii); 
 - ContribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi: debit în sumă de ..... lei 
şi anulare accesorii în sumă de ...... lei (- ...... lei din decizia de impunere + ...... lei din deciziile 
de accesorii); 
 - ContribuŃia pentru concedii şi indemniuaŃii de la persoane juridice sau fizice: debit în 
sumă de ...... lei şi anulare accesorii în sumă de ...... lei (- ....... lei din decizia de impunere + ...... 
lei din deciziile de accesorii); 
 - ContribuŃia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează 
venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului 
civil: accesorii în sumă de ...... lei (din decizia de accesorii); 
 - ContribuŃia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care 
realizează venituri din activităŃi desfăşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate 
potrivit Codului civil: accesorii în sumă de ...... (din deciziile de accesorii); 
 - Impozit pe veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi persoane fizice: accesorii în 
sumă de ...... lei (din decizia de accesorii); 
 - Taxa pe valoarea adăugată: accesorii în sumă de ...... lei (din deciziile de accesorii). 
  
 Precizăm că emiterea actelor administrative fiscale contestate s-a efectuat conform 
prevederilor procedurale în vigoare, în mod informatizat, prin intermediul Sistemului de 
administrare a creanŃelor fiscale. 
 Referitor la calcularea penalităŃilor de întârziere cu cota de 15%, conform anexei la 
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr...../.....2014, precizăm că începând cu data 
de 01.07.2010 au fost în vigoare prevederile art. 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, astfel cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 39/2010, respectiv:  
     "Art.1201. - PenalităŃi de întârziere 
     (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru 
neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale. 
     (2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel: 
     a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se datorează şi nu se calculează 
penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale principale stinse; 
     b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de întârziere este de 5% din 
obligaŃiile fiscale principale stinse; 
     c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de întârziere este de 15% din obligaŃiile 
fiscale principale rămase nestinse. [...]."   
 Aceste prevederi legale au fost în vigoare până la data de 01.06.2013, conform O.U.G. 
nr.50/2013 care a modificat şi completat O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
cota penalităŃilor de întârziere devenind 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.   
 Având în vedere prevederile art.119 alin.(1) din Codul de procedură fiscală: "Pentru 
neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen 
dobânzi şi penalităŃi de întârziere.", precum şi faptul că orice lege produce efecte pe viitor, neputând fi 
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aplicată retroactiv, rezultă că în mod corect organul fiscal teritorial a calculat penalităŃi de 
întârziere în cotă de 15% aferent obligaŃiilor de plată născute anterior datei de 01.06.2013, 
neachitate mai mult de 90 de zile de la termenul de scadenŃă. 
 
 FaŃă de cele prezentate mai sus, se vor respinge contesta Ńiile ca neîntemeiate pentru 
suma totală de ...... lei  reprezentând impozit pe veniturile din salarii (..... lei), impozit pe 
veniturile din activităŃi desfăşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit 
Codului civil (...... lei), contribuŃii sociale (......  lei), accesorii aferente obligaŃiilor de natură 
salarială (......  lei), accesorii aferente TVA (....... lei) şi accesorii aferente impozitului pe 
veniturile obŃinute din România de nerezidenŃi persoane fizice (..... lei ), cuprinsă în titlurile de 
creanŃă mai sus menŃionate. 

 
 III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiilor  formulate de AsociaŃia ..... din ......, 
împotriva Deciziilor de impunere privind obligaŃiile de plată stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei 
fiscale nr. ...../.......2014, nr. ......./.......2014, nr. ....../......2014, nr. ......./.....2014 şi nr. 
....../.......2014 şi a Deciziilor referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ....../.......2014, nr. 
....../........2014, nr. ......./......2014, nr. ......./......2014, nr. ....../.......2014 şi nr. ....../.......2014 
întocmite de A.J.F.P., în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, actualizată, se 
 
                                               D E C I D E : 
 
 1. Respingerea contesta Ńiilor ca neîntemeiate  pentru suma totală de ...... lei  
reprezentând impozit pe veniturile din salarii (..... lei), impozit pe veniturile din activităŃi 
desfăşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil (...... lei), 
contribuŃii sociale (.....  lei), accesorii aferente obligaŃiilor de natură salarială (......  lei), accesorii 
aferente TVA (...... lei) şi accesorii aferente impozitului pe veniturile obŃinute din România de 
nerezidenŃi - persoane fizice (....... lei ). 

 
 2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
  

 
                               DIRECTOR GENERAL,  
 
                     


