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 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr. ../03.08.2009 
înregistrat� la direc�ie sub nr. ../03.08.2009, asupra contesta�iei formulate de XX. 

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii la data de 08.07.2009 �i are ca 
obiect majorarile de intarziere în sum� de .. lei aferente impozitului pe veniturile 
din salarii.  

Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) �i (2), 
art.207 alin.(1) �i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice este 
competent� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de XX.  
 
 I. Petenta formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. …/08.07.2009 emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii , ar�tând c� nu 
este de acord cu suma de … lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile din salarii, întrucât impozitul în sum� de aaa lei aferent 
lunii iulie 2006 a fost virat în termen, iar major�rile au fost calculate pentru 
depunerea tardiv� a declara�iei 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat aferent� lunii iulie 2006, respectiv la data de 19.07.2007 sub nr. ... 
 

II. Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis, in 
temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, pentru XX Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. ../08.07.2009 prin care a calculat 
pentru perioada 25.08.2006 – 10.05.2007 majorari de intarziere in suma de .. 
lei aferente impozitului pe veniturile din salarii in suma de aaa lei, sum� de plata 
individualizat� prin declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat pentru luna iulie 2006, inregistrata la organul fiscal sub nr. 
…/19.07.2007. 
 

III. Luând in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pe perioada pentru care s-au calculat major�ri de intarziere, 
se retin urmatoarele: 
 
 Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului  este învestit� s� se pronun�e dac� este legal� m�sura 
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  de a stabili 
în sarcina XX major�ri de întârziere în sum� de .. lei aferente impozitului pe 
veniturile din salarii, în condi�iile în care contestatoarea a declarat cu 
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întarziere la organul fiscal impozitul, iar plata a fost efectuat� în cadrul 
termenului de scadent�.  

În fapt, 
 Organul fiscal a emis fi�a analitic� a contribuabilei pentru impozitul pe 
veniturile din salarii, anexat� la dosarul cauzei, din care rezult� c� din suma de 
aaa lei virat� cu o.p. nr. .. din 10.08.2006 s-a stins par�ial impozitul pe veniturile 
din salarii scadent în data de 25.11.2006 �i par�ial impozitul scadent în data de 
25.12.2006.  
 XX a depus cu întârziere la organul fiscal, respectiv la data de 19.07.2007 
fa�� de termenul legal de depunere 25.08.2006, Declaratia 100 nr. .. privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat prin care a declarat ca datotat� 
suma de aaa lei reprezentând impozit pe veniturile din salarii aferent lunii iulie 
2006, cu scaden�� la data de 25.08.2006. 
 Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  a emis 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 
../08.07.2009, prin care a calculat pentru XX major�ri de întârziere în sum� de .. 
lei aferente impozitului pe veniturile din salarii în sum� de aaa lei datorat pentru 
luna iulie 2006, major�ri calculate pentru perioada 25.08.2006 – 10.05.2007. 
 Petenta contest� decizia de calcul accesorii anterior men�ionat�, motivând 
c� impozitului pe veniturile din salarii în sum� de aaa lei aferent lunii iulie 2006 a 
fost virat în termen, iar major�rile au fost calculate pentru depunerea tardiv� a 
declara�iei 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat. 
 În referatul nr. ../03.08.2009 cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  precizeaz� 
urm�toarele:  
- accesoriile sunt generate pentru suma de aaa lei, intrat� în eviden�� dup� 
depunerea cu întârziere a declara�iei nr. .. în data de 19.07.2007, aferent� 
impozitului pe veniturile din salarii datorat pentru luna iulie 2006; 
- plata pentru aceast� sum� declarat� este efectuat� prin o.p. nr. 
…/10.08.2006. 
 La referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei este anexat� situa�ia 
privind modul de eviden�iere �i achitare a impozitului pe veniturile din salarii 
pentru perioada iunie 2006 - mai 2007 din care rezult� c� sumele declarate au 
fost virate integral �i în termen. 

În drept, 
 Referitor la ordinea stingerii datoriilor, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat�, la art. 111 în vigoare la data depunerii declara�iei, 
prevede: 
 „(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: 



 3 

 (…) 
 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; (…) 
 (3) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
 a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale;(…)” 
 Referitor la majorarile de întarziere, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat� prevede la art. 119 alin.(1) „Pentru neachitarea la 
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� 
acest termen major�ri de întârziere”, iar la art. 120 din acela�i act normativ se 
precizeaz� c�: 
 „(1) „Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 
 Fata de cele prezentate in fapt si in drept se retin urmatoarele: 
 În temeiul prevederilor legale invocate în drept se re�ine c� pentru neplata 
la termen a obliga�iei fiscale stabilite prin declara�ie se datoreaz� major�ri de 
întârziere începând cu ziua urm�toare scaden�ei obliga�iei �i pân� la data 
stingerii acesteia, iar ordinea de stingere a obliga�iilor fiscale principale este în 
func�ie de vechimea, în cazul în spe�� de scaden�a acestora. 
 În cauza care face obiectul prezentului dosar se re�ine c� petenta a 
efectuat înainte de scaden�� plata obliga�iei fiscale principale constând în impozit 
pe veniturile din salarii, respectiv în data de 10.08.2006 cu o.p. nr. .., �i ulterior, 
cu întârziere, si-a exercitat obliga�ia declarativ� depunând la organul fiscal în 
data de 19.07.2007 declara�ia 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat pentru luna iulie 2006, pentru care termenul scadent a fost 
25.08.2006. 
 În condi�iile depunerii declara�iei ulterior efectu�rii pl��ii debitului, 
contribuabilul nu poate fi sanc�ionat prin aplicarea de major�ri de întârziere 
întrucât acestea se calculeaz� numai asupra debitelor datorate �i neachitate în 
termen. Mai mult, o obliga�ie bugetar� este datorat� indiferent de depunerea sau 
nu a unei decalara�ii de c�tre contribuabil, izvorul obliga�iei constituindu-l fapta 
contribuabilului care intr� în sfera de aplicare a impozitului respectiv, iar plata 
reprezint� modalitatea de stingere a crean�ei fiscale. 
 Analizând fi�a analitic� a contribuabilului, editat� la 03.08.2009, din 
aplica�ia informatic� existent� în baza de date a A.F.P. pentru Contribuabili 
Mijlocii  se re�ine c� nu au fost respectate prevederile legale referitoare la 
stingerea obliga�iilor fiscale de plat� în sensul c� stingerea nu s-a facut în func�ie 
de scaden�a obliga�iei fiscale principale. Astfel, cu suma de aaa lei virat� de 
contribuabil prin o.p. nr. .. din 10.08.2006 au fost stinse, prin aplica�ia informatic�, 
obliga�ii de plat� constând în impozit pe veniturile din salarii cu scaden�� în data 
de 25.11.2006 �i în data de 25.12.2006, f�r� a fi luat în considerare impozitul pe 
veniturile din salarii scadent în data de 25.08.2006.  
 Conform documentelor existente la dosarul contesta�iei, nu rezult� c� 
petenta figureaz� cu impozit pe veniturile din salarii restant, plata impozitului în 
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sum� de aaa lei scadent la 25.08.2006 fiind efectuat� cu o.p. nr. … din 
10.08.2006, deci anterior termenului scadent, a�a cum s-a men�ionat �i în 
referatul nr. 2408/03.08.2009 cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei întocmit 
de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii . 
 Având în vedere cele prezentate re�inem c� petenta a virat impozitul pe 
veniturile din salarii aferent lunii iulie 2006 în termenul de scaden��, motiv pentru 
care m�sura Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  de a 
stabili în sarcina XXX major�ri de întârziere calculate pentru perioada 25.08.2006 
– 10.05.2007 nu este legal�, urmând a se admite contesta�ia petentei �i a se 
anula men�iunile referitoare la major�rile de întarziere în sum� de … lei 
aferente impozitului pe veniturile din salarii din Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. …/08.07.2009. 

 
 Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 210, art.216 alin.(1) �i (2) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E: 

 
Admiterea contesta�iei formulate de XX pentru suma de … lei 

reprezentând majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii �i 
anularea men�iunilor referitoare la aceast� sum� din Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. …/08.07.2009 emis� 
de Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii . 
  
 


