
DECIZIA NR .  42   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
 
 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei depus� de SC X SRL , înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ... 
2006. 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei 
centralizatoare nr. ... / ... 2006 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Deva. 
                      Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând : 
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de  
                                 s�n�tate datorat� de angajator, calculate prin decizia  
                                 nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei– dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de  
                                 s�n�tate datorat� de angajator, calculate prin decizia  
                                 nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de            
                                 asigur�ri sociale de  s�n�tate datorat� de angajator,        
                                 calculate prin decizia nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de            
                                 asigur�ri sociale de  s�n�tate datorat� de angajator,        
                                 calculate prin decizia nr. ... / ...2006 ; 
 
 
 
                      Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL  la Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Deva în data de ...2006, fa�� de data 
comunic�rii Deciziei nr. ... / ... 2006, de ...2006, dup� cum rezult� din 
semn�tura �i �tampila de confirmarea de primire de pe Decizia 
centralizatoare nr. ... / ... 2006, contesta�ia fiind depus� în termenul 
prev�zut de art. 176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003, republicat�. 
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                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 175, 176 �i art. 178 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�,  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin 
Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei depus� de SC X SRL .  
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL , cu privire la 
Decizia centralizatoare nr. ... / ... 2006 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, invoc� în sus�inerea cauzei 
urm�toarele argumente: 
 
 
1. Referitor la Decizia nr. ... / ...2006 - Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator : 
- suma de ... RON a fost pl�tit� cu OP nr. ...  în data de ...2005, 
petenta sus�inând c� exist� doar 3 zile întârziere; 
 
2. Referitor Decizia nr. ... / ...2006 - Contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator : 
-suma de ... RON a fost pl�tit� cu OP nr. ... în data de ...2005, 
petenta sus�inând c� exist� doar 1 zi de întârziere. 
 
 
 
 
                     II. În baza prevederilor art. 85 lit. c) �i art. 114 alin. (1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, 
organele de inspec�ie fiscal� ale Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Deva au calculat accesorii la SC X SRL  pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor contribu�iilor sociale �i a altor venituri la 
bugetul general consolidat întocmind Decizia centralizatoare nr. ... / ... 2006 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale.  
                      Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva a 
calculat aceste accesorii prin urm�toarele decizii privind calculul 
accesoriilor aferente obliga�iilor fiscale: 
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1.  Decizia nr. ... / ...2006 – Contribu�ie pentru asigur�ri de    s�n�tate 
datorat� de angajator (documentul prin care s-a individualizat suma de 
plat� fiind Declara�ia nr. ... / ... 2005): 
- dobânzi: ... x 0,06 % x   32 zile = ... lei; 
- penalit��i de întârziere: ... x 0,5 % x 1 luna = ... lei; 
 
2.  Decizia nr. ... / ...2006 – Contribu�ie pentru asigur�ri de    s�n�tate 
datorat� de angajator (documentul prin care s-a individualizat suma de 
plat� fiind Declara�ia nr. ... / ...2005): 
- dobânzi: ... x 0,06 % x   14 zile = ... lei; 
- penalit��i de întârziere: ... x 0,5 % x 1 luna = ... lei; 
 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, în raport cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in 
urm�toarele : 
 
 
                       SC X SRL cu sediul în ..., este înmatriculat� la Registrul 
comer�ului sub nr. J ..., având C.U.I. .... 
 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� 
s� se pronun�e dac�  peti�ionara datoreaz� obliga�iile de plat� 
accesorii, stabilite prin decizie, în condi�iile în care organele fiscale nu 
au avut în vedere procedura de corectare �i implica�iile acesteia, 
aplicabil� în cazul erorilor materiale generate de peti�ionar�, prin 
completarea eronat� a documentelor de plat�. 
 
      În fapt, prin Declara�ia 100 privind obliga�iile de plat� la 
bugetul de stat  pe luna martie 2005, înregistrat� la organul fiscal sub nr. 
... / ... 2005, peti�ionara declar� o obliga�ie de plat� la bugetul de stat în 
sum� de ... RON (... lei) reprezentând contribu�ie pentru asigur�ri de  
s�n�tate datorat� de angajator.  
                     Petenta, pentru achitarea obliga�iilor de plat� declarate, 
aferente lunii martie 2005, a emis ordinul de plat� nr. ... / ...2005 în sum� 
de ... RON (... lei) reprezentând contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator.  
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                       De asemenea prin Declara�ia 100 privind obliga�iile de plat� 
la bugetul de stat pe luna aprilie 2005, înregistrat� la organul fiscal sub nr. 
.../ ...2005, peti�ionara declar� o obliga�ie de plat� la bugetul de stat de ... 
RON (... lei) reprezentând contribu�ie pentru asigur�ri de  s�n�tate datorat� 
de angajator.  
                     Petenta, pentru achitarea obliga�iilor de plat� declarate, 
aferente lunii aprilie 2005, a emis ordinul de plat� nr. ... / ...2005 în sum� 
de ... RON (... lei) reprezentând contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator, completând nr. de eviden�� a pl��ii: 
10431010505000000000020.  
 
                       Astfel prin ordinul de plat� nr. ... / ...2005, contribuabilul 
achit� o sum� individualizat� reprezentând o obliga�ie declarat� prin  
Declara�ia 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat  pe luna 
martie 2005, completând în mod eronat codul fiscal ..., care  apar�ine  altei 
societ��ii comerciale; astfel suma a fost înregistrat� la acea unitate, 
transferat� prin nota de compensare nr. ... / ...în urma unei cereri depuse de 
agentul economic, organele de control calculând major�ri pân� la data de ..., 
de�i contul petentei a fost debitat, iar contul bugetar a fost creditat cu aceea 
sum� la data ordinului de plat� (…).  
                       De asemenea prin ordinul de plat� nr. ... / ...2005, 
contribuabilul achit� o sum� individualizat� reprezentând o obliga�ie 
declarat� prin  Declara�ia 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul de 
stat  pe luna aprilie 2005, completând în mod eronat la rubrica nr. de 
eviden�� a pl��ii, un num�r corespunz�tor unei obliga�ii viitoare, respectiv 
aferente lunii mai 2005 (10431010505000000000020), în loc s� completeze 
nr. de eviden�� a pl��ii generat, în mod corect prin Declara�ia 100 privind 
obliga�iile de plat� la bugetul de stat  pe luna aprilie 2005, 
(10431010405000000000020) . 
 
                        În conformitate cu prevederile art.7 în Ordonan�a Guvernului 
nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu privire la 
rolul activ al organului fiscal, se arat�: 
 
“ ART. 7 Rolul activ  
    (1) Organul fiscal în�tiin�eaz� contribuabilul asupra drepturilor �i 
obliga�iilor ce îi revin în desf��urarea procedurii potrivit legii fiscale. 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 
fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
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contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va 
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz. 
    (3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv starea 
de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea 
declara�iilor �i a altor documente, pentru corectarea declara�iilor sau 
a documentelor, ori de câte ori este cazul. 
    (4) Organul fiscal decide asupra felului �i volumului examin�rilor, în 
func�ie de circumstan�ele fiec�rui caz în parte �i de limitele prev�zute 
de lege. 
    (5) Organul fiscal îndrum� contribuabilul în aplicarea prevederilor 
legisla�iei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicit�rii 
contribuabililor, fie din ini�iativa organului fiscal.” 
 
                         În drept, în perioada analizat� în ce prive�te dobânzile �i 
penalit��iile de întârziere, data la care organele fiscale au calculat 
accesoriile, erau incidente prevederile ORDINULUI MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 2009 din 28 decembrie 2005 privind 
modificarea �i completarea Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 
1.870/2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor de completare a num�rului de 
eviden�� a pl��ii, publicat în Monitorul Oficial  NR. 1194 din 30 decembrie 
2005, care precizeaz� :  
 
„ART. 2 (1) Pentru pl��ile efectuate de contribuabili pân� la data 
intr�rii în vigoare a prezentului ordin, prin documente de plat� pe care 
a fost înscris num�rul de eviden�� a pl��ii, îns� a fost completat 
eronat, unit��ile de trezorerie vor efectua, la cererea contribuabililor, 
adresat� organului fiscal competent, �i cu avizul acestuia, corec�iile 
corespunz�toare, în urm�toarele condi�ii: 
    A. Pl��ile efectuate de contribuabili la care s-a selectat, din cadrul 
secven�ei "cod document fiscal" a num�rului de eviden�� a pl��ii, 
op�iunea "înlesnire la plat�" vor stinge, la cererea contribuabilului, 
ratele din graficele de plat� a obliga�iilor fiscale, pentru care s-au 
aprobat e�alon�ri �i/sau amân�ri la plat� înscrise de contribuabili. 
    B. Dac� secven�a "cod obliga�ie bugetar�" din cadrul num�rului de 
eviden�� a pl��ii este eronat completat�, în neconcordan�� cu 
secven�a corespunz�toare codului de cont bugetar din cadrul codului 
IBAN, înscris de pl�titori pe documentul de plat�, pentru stabilirea 
codului contului bugetar, se va �ine cont de voin�a de plat� a 
contribuabilului înscris� în codul IBAN. 
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    C. Dac� la rubrica "perioada de raportare" contribuabilul înscrie o 
perioad� eronat�, fiind în neconcordan�� cu cea înscris� la rubrica 
"scaden��" sau la rubrica "cod obliga�ie bugetar�", aceasta se va 
corecta, la cererea contribuabilului. 
    D. Pl��ile efectuate, prin decontare bancar�, de c�tre contribuabili, 
aferente impozitelor, contribu�iilor sau altor obliga�ii fiscale, �i pentru 
care pe documentul de plat� s-a înscris num�rul de eviden�� a pl��ii, 
ce identific� o obliga�ie fiscal�, dar pl�titorii au înscris în mod eronat 
la rubrica "cod de identificare fiscal�", de lâng� rubrica "beneficiar", 
codul de identificare fiscal� al Ministerului Finan�elor Publice, al 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� sau al altor organe fiscale 
teritoriale ori creditori bugetari, în locul codului de identificare fiscal� 
al contribuabilului, vor fi virate în contul bugetar corespunz�tor 
obliga�iei fiscale identificate prin num�rul de eviden�� a pl��ii, în 
condi�iile lit. B, pe codul de identificare fiscal� al contribuabilului. 
    (2) Pentru pl��ile efectuate în condi�iile de mai sus se consider� ca 
dat� a pl��ii data la care a fost debitat contul bancar al pl�titorului, 
conform art. 110 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la cererea contribuabilului, înso�it� de 
documenta�ia necesar�.” 
 
                       De asemenea conform DECIZIEI COMISIEI FISCALE 
CENTRALE Nr. 1 din 2006 privind aplicarea unitar� a unor prevederi 
referitoare la Codul de procedur� fiscal�,  publicat� în Monitorul Oficial Nr. 
377 din  3 mai 2006, la pct. 3 se arat� : 
 
„3. Art. 48 coroborat cu art. 110 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare 
    În situa�ia în care, ulterior efectu�rii pl��ii obliga�iilor fiscale, la 
termenul �i în cuantumul stabilit de reglement�rile legale în materie, 
contribuabilii constat� erori în documentele de plat�, pot solicita 
organului fiscal competent corectarea erorilor, plata fiind considerat� 
ca efectuat� la data debit�rii contului contribuabilului, cu 
condi�ia credit�rii unui cont bugetar. 
    La cererea justificat� a contribuabililor �i dup� analiza fi�ei de 
eviden�� analitic� a pl�titorilor, precum �i a documentelor de plat� a 
obliga�iilor bugetare, organele fiscale teritoriale, pe baza unui referat 
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aprobat de conduc�torul unit��ii fiscale, vor solicita unit��ilor de 
trezorerie competente efectuarea transferurilor de sume în conturile 
bugetare corespunz�toare, în conformitate cu voin�a de plat� a 
contribuabilului exprimat� în cerere. Contribuabilul va furniza orice 
alte informa�ii sau documente solicitate de organul fiscal competent, 
în leg�tur� cu situa�ia sa fiscal�.” 
 
                        Astfel din documentele aflate în dosarul cauzei, respectiv 
declara�iile depuse, ordinele de plat� în cauz�, �i fi�ele analitice pe 
categorii de impozite �i taxe, rezult� c� obliga�iile de plat� reale au fost 
achitate în termen. Aceste erori de completare a documentelor de plat� 
trebuiau îndreptate  prin procedura de corectare a eroriilor, prev�zut� de 
ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 1191 din 18.08.2005 
pentru modificarea �i completarea Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 
1.722 / 2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind organizarea Sistemului 
de administrare a crean�elor fiscale, cu modific�rile ulterioare, care la cap. 
IV pct. 1.2. prevede:   
 
“IV.1.2. Procedura de corectie a evidentei fiscale în cazul erorilor 
materiale  

    IV.1.2.1. Dispozi�ii generale  
Prin erori materiale se consider�, conform prezentelor norme, 

atât greselile sau omisiunile efectuate la înregistrarea datelor în 
eviden�a fiscal� de c�tre organul fiscal, cât �i greseli sau omisiuni 
efectuate de contribuabili în declara�ii fiscale �i ordine de plat�.  
1. Erorile materiale generate de organul fiscal pot proveni din 

preluarea eronata a datelor pe suport informatic �i/sau culese de 
c�tre func�ionar cu ocazia proces�rii declara�iilor fiscale/deciziilor 
de impunere, a pl��ilor efectuate de contribuabil în contul 
obliga�iilor fiscale precum �i cu ocazia introducerii datelor specifice 
administr�rii fiscale.  

2. Erorile materiale generate de contribuabili pot fi:  
2.1. Erori în completarea Declara�iei privind obliga�iile de plat� la 

bugetul general consolidat, de natura:  
– erori de completare a declara�iilor, altele decât cele privind 

stabilirea obliga�iilor fiscale, 
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– declararea unor obliga�ii nedatorate, desi în realitate 
contribuabilul a evidentiat corect în contabilitate obligatia 
fiscal� �i a efectuat plata acesteia.  

2.2 Erori în completarea documentelor de plat�:  
         – completarea eronat� de c�tre pl�titor a num�rului de eviden��  
             a pl��ii.  

Pentru a nu denatura eviden�a fiscal� �i situa�iile fiscale raportate 
anterior depist�rii erorilor materiale, corec�iile se efectueaz� prin 
simulare iar în eviden�a fiscal� se introduc diferen�ele rezultate 
producând efecte de la data corect�rii, cu respectarea regulilor �i 
procedurilor prev�zute de prezentele Instruc�iuni. Corectarea erorilor 
materiale se poate face în cadrul termenului de prescriptie de 5 ani de 
la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care a fost depus 
documentul supus corect�rii.”  
 
                        Având în vederea c� la stabilirea accesoriilor aferente 
sumelor declarate �i achitate cu documente completate eronat �i 
necorectate, nu s-a �inut cont de reglement�rile legale men�ionate mai sus, 
se impune desfiin�area Deciziei centralizatoare nr. ... / ... 2006 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, fiind necesar a se 
emite o nou� decizie care s� vizeze aceea�i perioad�, la care organele 
fiscale s� aib� în vedere �i implicarea lor în remedierea eroriilor, conform 
prevederilor �i instruc�iunilor legale aratate prin prezenta. 
 
                        Fa�� de cadrul legal men�ionat, de modul de stabilire prin 
decizia atacat� a obliga�iilor fiscale accesorii, �i de documentele prezentate 
la dosar, în spe�� se face aplicarea art.186, alin.(3) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� care prevede:  
 
“ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în 
parte, ori respins�. 
    (2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea 
total� sau par�ial� a actului atacat. 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
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                       Pentru considerentele aratate �i în temeiul prevederilor 
ORDINULUI MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 2009 din 28 
decembrie 2005 privind modificarea �i completarea Ordinului ministrului 
finan�elor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor de 
completare a num�rului de eviden�� a pl��ii, a DECIZIEI COMISIEI 
FISCALE CENTRALE Nr. 1 din 2006 privind aplicarea unitar� a unor 
prevederi referitoare la Codul de procedur� fiscal�, a ORDINULUI 
MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 1191 din 18.08.2005 pentru 
modificarea �i completarea Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 1.722 
/ 2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind organizarea Sistemului de 
administrare a crean�elor fiscale, cu modific�rile ulterioare, coroborate cu 
dispozi�iile art.7 �i art.185 din OG nr.92 / 2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 

                      Desfiin�area Deciziei nr. ... / ... 2006 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva, referitor la suma 
total� de ... lei reprezentând : 
 
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de  
                                 s�n�tate datorat� de angajator, calculate prin decizia  
                                 nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei– dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de  
                                 s�n�tate datorat� de angajator, calculate prin decizia  
                                 nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de            
                                 asigur�ri sociale de  s�n�tate datorat� de angajator,        
                                 calculate prin decizia nr. ... / ...2006 ; 
                      ... lei – penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de            
                                 asigur�ri sociale de  s�n�tate datorat� de angajator,        
                                 calculate prin decizia nr. ... / ...2006 ; 
 
urmând s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare, care s� vizeze 
aceeia�i perioad� �i  la care organele fiscale s� aib� în vedere �i 
implicarea lor în remedierea eroriilor, conform prevederilor �i 
instruc�iunilor legale ar�tate prin prezenta. 


