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DECIZIA nr.45/21.06.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.A. din Constan�a, 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre A.F.P. Constan�a prin adresa 
nr………/04.06.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr………/06.06.2007, cu privire la contesta�ia formulat�, de S.C. 
CONSTANTA  S.A., cu sediul în Constan�a, str....... nr..., Bl..., 
Ap... CUI RO......... 

Obiectul contesta�iei, îl reprezint� obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de ....... lei reprezentând dobând� aferent� 
impozitului pe profit �i impozitului pe salarii, stabilite prin 
Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale, nr…………/16.04.2007, nr…………/16.04.2007, 
nr…………/16.04.2007, nr…………/16.04.2007, nr…………/16.04.2007 �i 
nr…………/16.04.2007 emise de A.F.P. Constan�a.  

Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te contesta�ia, organul de solu�ionare re�ine c� ac�iunea în 
cauz� a fost introdus� cu respectarea prevederilor art.176 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în M.O. nr.863/26.09.2005. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.177(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat� în 2005. 

Astfel, deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, contestate în dosarul de 
fa��, au fost comunicate  agentului economic, de c�tre organul 
fiscal în data de 23.05.2007 (data plicului po�tal), iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 
nr…………/29.05.2007.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.176 �i 179(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 
 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 
nr…………/29.05.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… din data de 
06.06.2007, S.C. VILA S.A. formuleaz� contesta�ie împotriva 
titlurilor de crean�� fiscal� respectiv Deciziile nr…………, nr………, 
nr…………, nr…………, nr…………… �i nr………… referitoare la obliga�ia de plat� 
major�ri de întârziere calculate pentru obliga�iile fiscale 
neachitate în termenul legal reprezentând impozit pe profit �i 
impozit pe veniturile din salarii, invocând urm�toarele motive: 

1. Prin Decizia nr...../16.04.2007 s-au calculat major�ri de 
întârziere în valoare de ...... lei, pentru perioada 11.12.2006-
09.04.2007 având ca baz� de calcul suma de ...... lei reprezentând 
debit impozit pe profit conform Declara�iei cod 100 
nr...../25.07.2004, îns� suma declarat� de societate prin aceast� 
declara�ie a fost de ....... lei �i nu de ....... lei. 

2. Referitor la Decizia nr...... prin care au fost calculate 
major�ri de întârziere în sum� de ....... lei  pentru perioada 
11.12.2006-09.04.2007, aferente impozitului pe profit în sum� de 
...... lei conform Declara�iei nr....../20.10.2004, contestatoarea 
sus�ine c� suma de ....... lei reprezentând impozit pe profit 
aferent anului 2004 a fost pl�tit� integral, dup� cum urmeaz�: 

- ...... lei OP. nr.137/25.06.2004; 
- ...... lei OP. nr.40/25.02.2005; 
- ...... lei OP. nr.41/02.03.2005; 
- ...... lei Nota de compensare nr...../23.11.2005 întocmit� 

de M.F.P. – A.N.A.F.. 
Astfel, major�rile de întârziere calculate prin Decizia 

nr...../16.04.2007 pentru perioada 11.12.2006-09.04.2007, au fost 
stabilite arbitrar, acestea nefiind datorate de SC CONSTANTA SA 
Constan�a. 

 3. Contestatoarea men�ioneaz� c� pentru debitul în sum� de 
....... lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar 
prin Decizia de impunere nr...../2005 �i pentru care au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de ...... lei prin Decizia 
nr...../16.04.2007, a formulat  contesta�ie la S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a, conform prevederilor art.174-176 din OG. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�. 

  4. Referitor la suma de ...... lei reprezentând impozit pe 
profit aferent Declara�iei nr...../22.01.2007 �i pentru care au 
fost calculate major�ri în sum� de ...... lei, contestatoarea 
sus�ine c� impozitul pe profit a fost pl�tit cu OP. 
nr.50/08.05.2007.    

5. Referitor la Decizia nr...../16.04.2007 prin care au fost 
calculate major�ri în sum� de ..... lei, societatea sus�ine c� 
impozitul pe veniturile din salarii în sum� de ...... lei, rezultat 
din Declara�ia cod 100 nr...../20.03.2007, a fost pl�tit integral 
�i în termen cu OP. nr.24/26.03.2007. 
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6. Referitor la Decizia nr....../16.04.2007 prin care au fost 
calculate major�ri de intâriere aferente impozitului pe veniturile 
din salarii, contestatoarea sus�ine c� organul fiscal a înregistrat 
eronat suma de ..... lei ca fiind impozit pe veniturile din salarii 
datorat, aferent lunii februarie 2007, deoarece suma de ...... lei 
reprezint� 2% fond �omaj datorat de angajator pentru luna februarie 
2007, a�a cum rezult� din Declara�ia nr....../20.03.2007 

În ceea ce prive�te suma de ..... lei reprezentând major�ri de 
întârziere calculate pentru plata cu întârziere a impozitului pe 
veniturile din salarii în sum� de ..... lei, aferent lunii ianuarie 
2007, contestatoarea sus�ine c� suma de ..... lei a fost virat� în 
termenul legal cu OP. nr.13/20.02.2007. 

Pentru argumentele expuse, petenta consider� c� major�rile 
calculate nu sunt datorate de SC CONSTANTA SA Constan�a. 

     
II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr....., nr....., nr....., 
nr....., nr....., nr..... din data de 16.04.2007, în temeiul art.86 
lit.c) �i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, adic� pentru plata cu întârziere a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri 
ale bugetului general consolidat, A.F.P. Constan�a  a calculat 
major�ri de întârziere în sum� total� de ....... lei, reprezentând 
accesorii aferente impozitului pe profit �i impozitului pe 
veniturile din salarii, declarate de contribuabil �i neachitate în 
termenul legal precum �i impozitului pe profit stabilit suplimentar 
de plat� prin Decizia de impunere nr...../05.10.2005 emis� de  
c�tre S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal Constan�a. 

Actualizarea accesoriilor a fost efectuat� pân� la data de 
09.04.2007. 

Referitor la aspectele contestate, organul fiscal, în 
referatul cu propuneri de solu�ionare, men�ioneaz� urm�toarele: 

1. Cu privire la Decizia nr…………/16.04.2007, prin care au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de ………… lei pentru 
perioada 11.12.2006-09.04.2007, având ca baz� de calcul suma de 
………… lei impozit pe profit, sum� r�mas� de plat� din suma total� de 
………… lei, declarat� de societate prin declara�ia cod 100 
înregistrat� la organul fiscal sub nr…………/25.07.2004, aferent� 
trimestrului II 2004. 

2. Cu privire la Decizia nr…………/16.04.2007 prin care s-au 
calculat accesorii în valoare total� de ………… lei pentru perioada 
11.12.2006-09.04.2007, având ca baz� de calcul suma de …………… lei 
reprezentând debit impozit pe profit aferent trimestrului III 2004,  
conform Declara�iei nr…………/20.10.2004, aceast� obliga�ie de plat� 
nu a fost stins�. 



 
adresa: Str. I.G.Duca  nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

4 

3. Referitor la Decizia nr....../16.04.2007 prin care au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de ....... lei aferente 
sumei de ....... lei reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar prin Decizia de impunere nr…………/2005 �i pentru care 
societatea a formulat contesta�ie înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a sub nr…………/27.10.2005, organul fiscal men�ioneaz� c� în 
conformitate cu prevederile art.185 din OG. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, introducerea contesta�iei 
pe calea administrativ� de atac nu suspend� executarea actului 
administrativ fiscal. 

4.Referitor la Decizia nr…………/16.04.2007 prin care s-au 
calculat accesorii în valoare de …………… lei pentru perioada 
25.01.2007-09.04.2007, având ca baz� de calcul suma de …………… lei 
reprezentând debit impozit pe profit conform Declara�iei 
nr…………/22.01.2007, organul fiscal precizeaz� c� suma de …………… lei a 
fost achitat� de SC CONSTANTA SA cu OP. nr.50/08.05.2007, îns� dup� 
termenul legal de plat�.    

5.Referitor la Decizia nr…………/16.04.2007 prin care au fost 
calculate major�ri de întârziere în sum� de ………… lei pentru 
perioada 26.03.2007-09.04.2007, având ca baz� suma de …………… lei 
reprezentând debit impozit pe veniturile din salarii, conform 
Declara�iei nr…………/20.03.2007, pentru care SC CONSTANTA SA sus�ine 
c� a fost achitat în termen cu OP. nr.24/26.03.2007,  organul 
fiscal precizeaz� c�  în conformitate cu art.111 pct.3 din Codul de 
procedur� fiscal�, cu aceast� sum� a fost stins un debit mai vechi 
decât debitul de …………… lei, astfel acesta din urm� a r�mas nestins 
calculându-se major�ri de întârziere în sum� de ………… lei.                     

6.Prin Decizia nr…………/16.04.2007 au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de ………… lei pentru debitul de ………… lei 
reprezentând diferen�a de plat� restant�,  r�mas� din suma de ………… 
lei impozit pe veniturile din salarii, înregistrat� în Declara�ia 
nr…………/18.04.2007. 

7.Referitor la suma de ………… lei reprezentând major�ri de 
întârziere calculate pentru perioada 26.02.2007-26.03.2007, având 
ca baz� de calcul suma de ………… lei impozit pe venituri din salarii  
aferente lunii ianuarie 2007, �i pentru care SC CONSTANTA SA 
sus�ine c� a fost achitat cu OP. nr.13/20.02.2007, organul fiscal 
men�ioneaz� c� OP. nr.13/20.02.2007 a stins obliga�iile mai vechi 
decât debitul de ………… lei, astfel acesta din urm� a r�mas nestins, 
calculându-se major�ri de întârziere în sum� de ………… lei.      

   
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motivele invocate de petent� în sus�inerea 
contesta�iei precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
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Cauza supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de …………… lei, au fost calculate în mod legal de 
organul fiscal prin Deciziile nr......, nr......, nr......, 
nr......, nr......, nr...... din data de 16.04.2007 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
principale.  

 
În fapt, prin Deciziile de impunere nr......, nr......, 

nr......, nr......, nr......, nr...... din data de 16.04.2007 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, organul fiscal a calculat  obliga�ii de plat� major�ri de 
întârziere în cuantum total de ………… lei, reprezentând accesorii 
aferente impozitului pe profit �i impozitului pe veniturile din 
salarii, rezultat din declara�iile cod 100 depuse �i înregistrate 
la organul fiscal, precum �i pentru debitul stabilit suplimentar în 
sum� de ....... lei, de c�tre S.A.F. - A.C.F. Constan�a prin 
Decizia nr....../05.10.2005 constând în impozit pe profit de plat� 
stabilit suplimentar la inspec�ia fiscal�.  

Petenta contest� aceste accesorii sus�inând c� debitele pentru 
care organul fiscal a calculat accesorii au fost achitate, iar în 
ceea ce prive�te impozitul pe profit de plat� stabilit suplimentar 
la inspec�ia fiscal�, în sum� de ....... lei, acesta a fost 
contestat, motiv pentru care solicit� anularea accesoriilor 
calculate. 
  

În drept, referitor la ordinea de stingere a datoriilor �i 
calculul accesoriilor aferente crean�elor fiscale, art.111 
alin.(1), (2), (3), (4) �i art.115 din OG. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, modificat� prin  Legea   nr.505 
din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului 
nr.35/2006 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
  „ ART. 111 
    Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de 
impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e 
fiscale prev�zute la art.21 alin.(2) lit.a), iar suma pl�tit� nu 
este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting 
datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe 
care îl stabile�te contribuabilul. 
    (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� 
sum� reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, 
stingerea se efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
    a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din 
graficul de plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat 
e�alonare la plat�, precum �i dobânda datorat� în luna curent� din 
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grafic sau suma amânat� la plat�, împreun� cu dobânzile datorate pe 
perioada amân�rii, în cazul în care termenul de plat� se împline�te 
în luna curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a c�ror 
plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
    b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea 
vechimii, cu excep�ia cazului în care s-a început executarea 
silit�, când se aplic� prevederile art.166 în mod corespunz�tor; 
    c) sumele datorate în contul urm�toarelor rate din graficul de 
plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare, pân� 
la concuren�a cu suma e�alonat� la plat� sau pân� la concuren�a cu 
suma achitat�, dup� caz, precum �i suma amânat� la plat� împreun� 
cu dobânzile datorate pe perioada amân�rii, dup� caz; 
    d) obliga�iile cu scaden�e viitoare, la solicitarea 
contribuabilului. 
    (3) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te 
astfel: 
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale 
principale; 
    b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de 
obliga�ii fiscale principale stabilite de organele competente, 
precum �i pentru obliga�iile fiscale accesorii; 
    c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a 
declara�iilor fiscale rectificative, pentru diferen�ele de 
obliga�ii fiscale principale stabilite de contribuabil. 
    (4) Organul fiscal competent va în�tiin�a debitorul despre 
modul în care s-a efectuat stingerea prev�zut� la alin. (2). 
     

ART. 115 
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere stabilite potrivit legii. 
    (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la 
bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a principal�. 
    (4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al ministrului 
finan�elor publice, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art.138 
alin.(6)." 
  Din textele legale men�ionate rezult� c�, obliga�iile fiscale 
principale sau accesorii se sting în ordinea vechimii prin 
încasare, compensare, executare silit�, scutire, anulare, 
prescrip�ie �i prin alte modalit��i prev�zute de lege, iar pentru 
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plata cu întârziere a crean�elor fiscale debitorul datoreaz� 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

 
În spe��, din analiza deciziilor referitoare la obliga�ii de 

plat� accesorii, ce fac obiectul prezentei contesta�ii �i a Fi�ei 
analitice pe pl�titor existent� în baza de date a organului fiscal, 
se constat� urm�toarele: 

1.Prin Deciziile nr…………/16.04.2007 au fost calculate major�ri 
de întârziere pentru perioada 11.12.2006-09.04.2007 dup� cum 
urmeaz�: 

- …………… lei, pentru debitul de …………… lei impozit pe profit  
r�mas de plat� din suma total� de …………… lei, aferent trimestrului 
II 2004, rezultat din Declara�ia nr………… din 25.07.2004; 

- ………… lei, pentru debitul de …………… lei impozit pe profit de 
plat�, aferent trimestrului III 2004, rezultat din  Declara�ia 
nr…………/20.10.2004. 

 
Contestatoarea sus�ine c� impozitul pe profit în sum� total� 

de ………… lei, declarat în cursul anului 2004 a fost stins integral,  
dup� cum urmeaz�: 

- ...... lei OP. nr.137/25.06.2004; 
- ...... lei OP. nr.40/25.02.2005; 
- ...... lei OP. nr.41/02.03.2005; 
- ...... lei Nota de compensare nr....../23.11.2005. 

 De re�inut este faptul c� prin Nota de compensare 
nr....../23.11.2005, întocmit� de A.F.P. Constan�a - Serviciul 
Colectare Executare Silit� Persoane Juridice, existent� la dosarul 
cauzei, suma compensat� a fost de ....... lei �i nu de ....... lei 
a�a cum petenta precizeaz� în contesta�ie �i a reprezentat TVA �i 
major�ri de întârziere TVA, iar obliga�ia care a fost stins� prin 
compensare a reprezentat-o impozitul pe profit.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� din 
impozitul pe profit declarat de contestatoare în cursul anului 2004 
în sum� total� de …………… lei, suma achitat� a fost în cuantum de 
…………… lei (………… lei + ………… lei + ………… lei + ………… lei), r�mânând 
astfel, la data la care au fost calculate accesoriile contestate 
(09.04.2007), obliga�ie de plat� neachitat� suma de ………… lei. 

Din analiza eviden�ei fiscale a pl�titorului SC CONSTANTA SA 
Constan�a, respectiv a Fi�ei analitice existent� în baza de date a 
organului fiscal, se constat� c� impozitul pe profit rezultat de 
plat� pentru anul 2004, în sum� de …………… lei, este compus din: 

- ………… lei obliga�ie de plat� neachitat� aferent� declara�iei 
nr…………/25.07.2004 cu termen scadent în data de 26.07.2004; 

- ………… lei obliga�ie de plat� neachitat� aferent� declara�iei 
nr…………/20.10.2004 cu termen scadent în data de 25.10.2004. 
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Având în vedere cele prezentate, organul de solu�ionare 
constat� c�, organul fiscal a calculat corect în sarcina petentei, 
prin Deciziile nr…………/16.04.2007 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obiga�iilor fiscale, major�ri de 
întârziere în sum� total� de …………. 

 
2. În ceea ce prive�te Decizia nr…………/16.04.2007 prin care au 

fost calculate major�ri de întârziere pentru perioada 11.12.2006-
09.04.2007 în sum� de ………… lei, aferente debitului de ………… lei 
reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar la inspec�ia 
fiscal� prin Decizia de impunere nr…………/05.10.2005, sus�inerea 
petentei c� împotriva debitului în sum� de …………… lei a formulat 
contesta�ie �i astfel nu datoreaz� accesorii, nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece, calea 
administrativ� de atac formulat� nu suspend� calculul accesoriilor 
pentru sumele contestate. Aceast� sum�  figureaz� în continuare în 
sarcina petentei, iar pentru neachitarea la termenul de scaden�� a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� major�ri �i penalit��i de 
întârziere. 

De men�ionat este faptul c�, urmare contesta�iei înregistrate 
la Ministerul Finan�elor Publice – A.N.A.F. sub nr…………/08.11.2005 
privind SC CONSTANTA SA Constan�a a fost emis� Decizia 
nr.24/15.02.2006 privind solu�ionarea acesteia, având urm�toarea 
solu�ie: 

1. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de SC 
CONSTANTA SA Constan�a pentru suma total� de ………… lei reprezentând: 

- ………. lei impozit pe profit; 
- ………… lei major�ri �i dobânzi aferente impozitului pe profit; 
- ………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
- ………… lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- ………… lei penalit��i aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 

pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, 
procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea, în condi�iile legii.  

 2. Respingerea ca neîntemeiat� a solicit�rii privind 
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr…………/05.10.2005.  

   
3.Referitor la Decizia nr…………/16.04.2007 prin care au fost 

calculate major�ri de întârziere pentru perioada 25.01.2007-
09.04.2007 în sum� de ………… lei, pentru debitul de ………… lei impozit 
pe profit de plat�, aferent trimestrului IV 2006, rezultat din 
Declara�ia nr…………/22.01.2007, din analiza Fi�ei analitice pe 
pl�titor se constat� c�, la data de 09.04.2007, dat� pân� la care 
au fost calculate accesoriile, acest debit nu era achitat. 
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 Acest lucru rezult� �i din sus�inerile contestatoarei conform 
c�rora acest debit ar fi fost achitat cu OP. nr.50/08.05.2007, 
ordin de plat� care este ulterior datei de 09.04.2007. Ca urmare, 
conform prevederilor legale în vigoare, major�rile de întârziere se 
datoreaz� pentru perioada cuprins� între termenul de scaden�� �i 
data pl��ii. 

4.În ceea ce prive�te Decizia nr…………/16.04.2007 prin care au 
fost calculate major�ri de întârziere pentru perioada 26.03.2007-
09.04.2007 în sum� de ……… lei, pentru debitul de ………… lei impozit 
pe veniturile din salarii de plat�, aferent lunii februarie 2007, 
rezultat din Declara�ia cod 100 nr………… din 20.03.2007, 
contestatoarea sus�ine c� debitul pentru care au fost calculate 
accesorii, a fost achitat integral �i în termen cu OP. 
nr.24/26.03.2006. 

Din analiza Fi�ei analitice pe pl�titor se constat� c�, din 
suma încasat� cu OP. nr.24/26.03.2006 de ………… lei reprezentând 
impozit pe veniturile din salarii, conform prevederilor art.111 
alin.(2) lit.b) din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, au fost stinse  urm�toarele sume: 

- ………… lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
veniturile din salarii pl�tit peste termenul legal, calculate prin 
deciziile de calcul accesorii din data de 31.12.2005, 21.02.2006 �i 
din data de 16.12.2006; 

- ………… lei impozit pe veniturile din salarii aferent lunii 
ianuarie 2007, scadent în data de 25.02.2007.  

Impozitul pe veniturile din salarii în sum� de …………… lei 
scadent în data de 25.03.2007, a fost stins dup� data de 09.04.2007 
�i anume: 

- ………… lei plat� par�ial� prin OP. nr.38/08.05.2007; 
- ………… lei plat� par�ial� prin OP. nr.55/16.05.2007. 
Fa�� de cele prezentate se constat� c�, organul fiscal a 

calculat corect, în sarcina contestatoarei, major�ri de intârziere 
în sum� de ……… lei. 

 
5.Referitor la Decizia nr…………/16.04.2007 prin care au fost 

calculate major�ri de întârziere în suma de ……… lei pentru perioada 
26.02.2007-09.04.2007, din eviden�a fiscal� rezult� c� impozitul pe 
veniturile din salarii de plat�, în sum� de ………… lei, aferent lunii 
ianuarie 2007 rezultat din Declara�ia cod 100 nr………… din 
21.02.2007, a fost stins dup� cum urmeaz�: 

  - …………… lei plat� par�ial� prin OP. nr.24/26.03.2007; 
  - …………… lei plat� par�ial� prin OP. nr.38/08.05.2007; 
 Se constat� c� impozitul pe veniturile din salarii aferent 

lunii ianuarie 2007 cu scaden�� în 25.02.2007, a fost achitat cu 
întârziere, fapt pentru care organul fiscal a calculat în sarcina 
contestatoarei, major�ri de intârziere în sum� de ………… lei. 
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Referitor la stingerea obliga�iilor fiscale  efectuat� de 

organul fiscal, în ordinea prev�zut� la art.111 alin.(2) din OG. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, organul fiscal 
competent avea obliga�ia, conform alin.(4) al aceluia�i articol, s� 
în�tiin�eze debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea.  

Din documentele existente la dosarul cauzei, nu rezult� faptul 
c� organul fiscal competent, respectiv A.F.P. Constan�a, a 
în�tiin�at debitorul respectiv, SC CONSTANTA SA Constan�a, despre 
modul în care a fost efectuat� stingerea obliga�iilor fiscale cu 
pl��ile aferente urm�toarelor ordine de plat� bancar�: 

- OP. nr.24/26.03.2007 în sum� de ………… lei impozit pe 
veniturile din salarii; 

- OP. nr.38/08.05.2007 în sum� de ………… lei impozit pe 
veniturile din salarii; 

- OP. nr.55/16.05.2007 în sum� de ………… lei impozit pe 
veniturile din salarii; 

Acest fapt nu poate schimba solu�ia în favoarea 
contestatoarei, îns� pe viitor organul fiscal va avea în vedere ca 
în astfel de situa�ii s� în�tiin�eze debitorul asupra modului în 
care a fost efectuat� stingerea.   

În baza celor re�inute rezult� c�, organul fiscal din cadrul 
A.F.P. Constan�a a procedat legal la calculul major�rilor de 
întârziere aferente debitelor privind impozitul pe profit �i 
impozitul pe veniturile din salarii aflate în sarcina petentei, 
motiv pentru care contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.   

   
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.180 �i ale art.186(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2005,  se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA SA, cu sediul în Constan�a, împotriva Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr…………, nr…………, nr…………, nr…………, nr………… �i nr………… din data 
de 16.04.2007  emise de A.F.P Constan�a, pentru suma de ………… lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 
�i impozitului pe veniturile din salarii.  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.180(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
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art.188(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  
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