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DECIZIA nr.92/15.11.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA  S.A. din Mangalia, 

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. Mangalia prin adresa 
nr…………/08.10.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/08.10.2007, cu privire la contesta�ia formulat�, de S.C. 
CONSTANTA  S.A., cu sediul în Mangalia - Sta�iunea ......., Hotel 
......., CUI ......... 

Obiectul contesta�iei, îl reprezint� obliga�iile fiscale în 
sum� de ....... lei reprezentând major�ri de întârziare stabilite 
prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr………… din data de 02.06.2006, nr………, 
…………, …………, …………, ………… din data de 02.10.2006 �i nr………, ………, ………, 
………, ………, ………, ………, ………, ……… din data de 12.12.2006 emise de A.F.P. 
Mangalia, compus� din: 

- ………… lei major�ri de întârziere TVA; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe profit; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie accidente de 

munc� �i boli profesionale; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii de asigur�ri de 

s�n�tate datorat� de persoanele aflate în �omaj; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe salarii; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii pentru concedii 

�i indemniza�ii persoane juridice sau fizice; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate datorat� de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri sociale  re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie de asigur�ri 

sociale datorata de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri pentru somaj re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei  major�ri de întârziere contribu�ie de  asigur�ri 

pentru somaj datorat� de angajator.  

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

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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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.206 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 republicat� în M.O. nr.513/31.07.2007 privind 
Codul de procedur� fiscal�, în sensul c� aceasta con�ine semn�tura 
contestatorului �i �tampila îns�, în con�inutul acesteia nu s-a 
precizat numele �i prenumele persoanei care a semnat contesta�ia �i 
calitatea acesteia pe care o de�ine în societate. 

Pentru clarificarea acestui aspect, organul de solu�ionare a 
solicitat contestatoarei prin adresa nr…………/18.10.2007, completarea 
contesta�iei, la care s-a r�spuns în data de 29.10.2007 cu adresa 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………. 

 
  Referitor la termen, organul de solu�ionare a constatat c� la 
dosarul cauzei nu se afl� dovada comunic�rii actelor administrative 
contestate, ca urmare, prin adresa nr…………/18.10.2007 a solicitat 
organului emitent, respectiv A.F.P. Mangalia, transmiterea copiei 
confirm�rilor de primire a Deciziilor de impunere nr……… din data de 
02.06.2006, nr………, ………, ………, ………, ……… din data de 02.10.2006 �i 
nr………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ……… din data de 
12.12.2006, precum �i o copie a acestora. 

La aceast� solicitare, A.F.P. Mangalia r�spunde cu adresa 
nr…………/29.10.2007 prin care se men�ioneaz� c�, confirm�rile de 
primire a deciziilor de calcul accesorii nu s-au mai întors de la 
po�t�, iar toate demersurile f�cute c�tre Po�ta Român� au r�mas 
f�r� succes. În acest sens organul fiscal anexeaz� o copie a 
adresei nr…………/01.08.2006 adresat� c�tre Po�ta Mangalia, prin care 
se solicit� comunicarea motivelor pentru care nu s-a primit 
confirmarea de primire sau plicul retur trimis c�tre SC CONSTANTA 
SA cu sediul în ……………, cu nr. de recomandat …………, aflat în 
borderoul nr…………/28.03.2006.  

Pentru faptul c� plicurile prin care au fost transmise 
deciziile de calcul accesorii, nu au fost returnate de po�t�, 
organul fiscal a considerat c� societatea a primit aceste 
documente.  

Fa�� de cele prezentate se constat� c�, din actele dosarului 
cauzei �i a demersurilor intreprinse, nu se poate face dovada datei 
la care contestatorul a luat la cuno�tin�� de actele administrativ 
fiscale atacate, ca urmare, conform prevederilor pct.3.9 din OMFP. 
nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se consider� c�, contesta�ia a fost 
depus� în termen.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
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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�. 
 

I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P. Mangalia sub 
nr…………/01.10.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… din data de 
08.10.2007,  S.C. CONSTANTA S.A. formuleaz� contesta�ie împotriva 
urm�toarelor acte administrativ –fiscale: 

- soma�iile cu nr…………/17.04.2007 de la lit.a) la lit.h) care 
fac parte din dosarul fiscal de executare nr………/2007; 

- toate titlurile executorii ce au stat la baza emiterii 
acestor soma�ii; 

- toate deciziile men�ionate în cuprinsul titlurilor 
executorii; 

- cu prec�dere decizia de impunere nr………/18.12.2006, emis� în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� cu acela�i num�r, precum �i 
Raportul de inspec�ie fiscal� (cu titlul executoriu �i soma�ia 
aferent�), invocând urm�toarele motive: 

Societatea a luat la cuno�tin�� c� pe numele societ��ii au 
fost emise soma�iile de plat� mai sus prezentate în data de 
12.07.2007, cu prilejul deplas�rii la sediul societ��ii a unui 
reprezentant al acesteia, f�r� a fi prezentate �i actele care au 
stat la baza emiterii acestor titluri executorii. 

Petenta a sesizat imediat instan�a, respectiv Judec�toria 
Mangalia, printr-o contesta�ie la executare, conform art.169-171 
din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� �i art.399 �i 
urm�toarele din Codul de procedur� civil�, prin care au fost 
contestate atât actele de executare cât �i titlurile executorii ce 
au stat la baza emiterii lor, contestând a�adar îns��i crean�ele 
stabilite de organele fiscale. 

Petenta sus�ine c� soma�iile contestate �i titlurile 
executorii men�ionate precum �i raportul de inspec�ie fiscal� din 
decembrie 2006, i-au fost comunicate la sfâr�itul lunii august 
2007, odat� cu întâmpinarea formulat� de A.F.P. Mangalia.   

Pentru argumentele expuse, petenta solicit� admiterea 
contesta�iei, cu consecin�a anul�rii actelor atacate. 

Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr...../29.10.2007, contestatoarea men�ioneaz� c� în ceea ce 
prive�te actele administrativ fiscale împotriva c�rora a în�eles s� 
formuleze contesta�ie, acestea sunt: „decizia de impunere 
nr...../18.12.2006, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
cu acela�i num�r, precum �i raportul de inspec�ie fiscal� însu�i(cu 
titlurile executorii �i soma�ia aferent�).” �i completeaz� motivele 
în fapt �i în drept ale contesta�iei în ceea ce prive�te 
constat�rile organului de inspec�ie fiscal� în Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 15.12.2006, precizând c� debitele 



 
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 

stabilite în sarcina petentei prin Decizia de impunere 
nr...../18.12.2006 emis� în baza constat�rilor din Raportul de 
inspec�ie fiscal�, au fost calculate eronat,  organul de inspec�ie 
fiscal� înterpretând gre�it faptele re�inute �i normele legale 
invocate. 

Totodat�, petenta apreciaz� c� nu au fost calculate în mod 
corect taxele, impozitele �i contribu�iile datorate de SC CONSTANTA 
SA c�tre bugetul de stat, pentru perioada iulie 2001 - iunie 2006 
�i ulterior,  penalit��ile, major�rile de întârziere �i dobânzile. 

Prin aceea�i adres�, petenta solicit�, în baza dispozi�iilor 
art.185 din OG. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
suspendarea execut�rii actelor administrative contestate pân� la 
solu�ionarea contesta�iei.  

      
II. Prin Deciziile nr……… din data de 02.06.2006, nr……, ……, ……, 

……, …… din data de 02.10.2006 �i nr………, ………, ………, ………, ………, ………, 
………, ………, ……… din data de 12.12.2006  referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale principale, emise de 
A.F.P. Mangalia, 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. Mangalia  a calculat major�ri de întârziere în sum� total� 
de ..... lei, reprezentând accesorii aferente impozitului pe 
profit, taxei pe valoarea ad�ugat�, contribu�iei de asigur�ri de 
s�n�tate datorate de persoanele aflate în �omaj, contribu�iei de 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, impozitului pe 
veniturile din salarii, contribu�iei de asigurare pentru accidente 
de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator, contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, contribu�iei 
individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, 
contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, 
contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane 
juridice sau fizice, contribu�iei de asigur�ri pentru somaj 
datorat� de angajator, contribu�iei individual� de asigur�ri pentru 
somaj re�inut� de la asigura�i, declarate de contribuabil �i 
neachitate în termenul legal.  

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

La data de 07.12.2006, au fost generate din programul 
informatic accesorii, transmise agentului economic cu Decizia 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii nr...../12.12.2006. 
Organul fiscal men�ioneaz� c� au mai fost generate accesorii 
aferente debitelor neachitate de SC CONSTANTA SA, la data de 
31.03.2007 transmise cu Decizie referitoare la obliga�iile de plat� 
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accesorii nr...../05.04.2007 �i la data de 30.06.2007 transmise cu 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr..../05.07.2007. 

Aceste accesorii au fost generate deoarece societatea nu a 
efectuat pl��i dup� data Raportului de inspec�ie fiscal� 
(15.12.2006) �i figureaz� în baza de date cu declara�ii depuse 
conform vectorului fiscal, înregistrate dup� perioada supus� 
controlului (iulie 2001- iunie 2006). 

Deciziile de calcul accesorii emise au fost comunicate prin 
po�t� cu confirmare de primire. 

          
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: 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile fiscale 
major�ri de înt�rziere în sum� de ...... lei, au fost calculate în 
mod legal de organul fiscal prin Deciziile nr……… din data de 
02.06.2006, nr……, ……, ……, ……, …… din data de 02.10.2006 �i nr………, 
………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ……… din data de 12.12.2006 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale principale, în sarcina SC CONSTANTA SA Mangalia.  

 
În fapt, în data de 15.12.2006 a fost încheiat, de c�tre 

inspectori din cadrul S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal 
Constan�a, Raportul de inspec�ie fiscal�, prin care  a fost 
efectuat� inspec�ia fiscal� pe perioada iulie 2001-iunie 2006. În 
baza constat�rilor men�ionate în Raportul de inspec�ie fiscal� din 
data de 15.12.2006, organul de inspec�ie fiscal� a emis Decizia de 
impunere nr…………/18.12.2006 pentru urm�toarele obliga�ii stabilite 
suplimentar  : 

- ………… lei tax� pe valoarea ad�ugat� de plat�; 
- ..... lei major�ri de întârziere TVA; 
- ..... lei impozit pe profit; 
- ..... lei major�ri de întârziere impozit pe profit.  
Decizia de impunere nr…………/18.12.2006 �i Raportul de inspec�ie 

fiscal� au fost communicate petentei prin po�t�, îns� plicul po�tal 
a fost returnat deoarece destinatarul, în urma aviz�rii �i 
reaviz�rii nu s-a prezentat la po�t� pentru a-l ridica.  

Ca urmare organul de inspec�ie fiscal�, a procedat, conform 
prevederilor art.44 alin.(3) din OG. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, la comunicarea actelor respective prin 
publicitate. Astfel a fost afi�at concomitent, la sediul 
Activit��ii de Control Fiscal Constan�a �i pe pagina de Internet a 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, în data de 04.01.2007, 
un anun� individual în care s-a men�ionat c� au fost emise aceste 
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acte pe numele SC CONSTANTA SA Mangalia.  Acest anun� a fost retras 
în data de 18.01.2007, dat� la care, conform prevederilor art.44 
alin.(3) din OG. nr.92/2003 privind Codul fiscal, se consider� 
communicate actele administrativ fiscale respective. 

În data de 22.09.2007 (data po�tei) societatea depune la 
organul de inspec�ie fiscal�, contesta�ie impotriva Deciziei de 
impunere nr…………/18.12.2006 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din 
data de 15.12.2006, cu o întârziere de 217 zile, pe motiv c� a luat 
la cuno�tin�� de existen�a acestor acte administrativ fiscale emise 
pe numele societ��ii, la sfâr�itul lunii august 2007, când a luat 
la cuno�tin�� de întâmpinarea formulat� de A.F.P. Mangalia în 
dosarul civil nr………/2007 al Judec�toriei Mangalia.  

Conform prevederilor art.207 (1) O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat� în MO nr.513/31.07.2007 : 
    "(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea 
dec�derii." �i având în vedere faptul c� data comunic�rii a fost  
18.01.2007 �i nu sfâr�itul lunii august 2007 a�a cum a sus�inut 
petenta, prin Decizia nr.82/07.11.2007 emis� de Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a, contesta�ia 
a fost respins� pentru nedepunere în termen.   

Pentru plata cu întârziere a impozitelor �i taxelor existente 
în eviden�a fiscal�, organul fiscal a emis Decizii de calcul 
accesorii �i a început executarea silit� prin comunicarea 
soma�iilor cu  nr…………/17.04.2007 de la lit.a) la lit.h). 

Având în vedere faptul c�, în contesta�ia formulat� petenta nu 
men�ioneaz� cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe 
categorii de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i accesorii ale 
acestora, a�a cum prevede pct.175.1 din HG. nr.1050/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG. nr.92/2003, 
organul de solu�ionare, prin adresa nr...../18.10.2007 a solicitat 
petentei completarea contesta�iei cu informa�iile prev�zute de 
lege. 

Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr...../29.10.2007, petenta prezint� „PRECIZ�RI privind CONTESTA�IA 
FISCAL�” din care rezult� faptul c�, actele administrativ fiscale 
împotriva c�rora a în�eles s� formuleze contesta�ie sunt: 

„- decizia de impunere nr...../18.12.2006, emis� în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� cu acela�i num�r, precum �i 
raportul de inspec�ie fiscal� însu�i (cu titlurile executorii �i 
soma�ia aferent�)”, neprecizând nici de aceast� dat� cuantumul 
sumelor contestate �i componen�a acestora.  Astfel, organul de 
solu�ionare a procedat la identificarea, din soma�iile cu 
nr...../17.04.2007 de la lit.a) la lit. h), a  deciziilor de calcul 
accesorii emise de A.F.P. Mangalia.   
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Din analiza soma�iilor pe care petenta le men�ioneaz� în 
contesta�ie, rezult� faptul c� sumele de plat� aferente acestor 
soma�ii, provin atât din Decizia nr………/18.12.2006 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
prin Raportul de inspec�ie din data de 15.12.2006 �i  din Deciziile 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii nr………, ………, ………, ………, 
………, ………, ………, ………, ……… din data de 12.12.2006; nr……, ……, ……, ……, 
…… din data de 02.10.2006 �i nr…… din data de 02.06.2006 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, cât �i din Declara�iile cod 100 �i 300 depuse �i 
înregistrate la organul fiscal de c�tre contestatoare. 

       
Prin Deciziile de impunere nr...., ………, ………, ………, ………, ………, 

………, ………, ……… din data de 12.12.2006; nr……, ……, ……, ……, …… din data 
de 02.10.2006 �i nr…… din data de 02.06.2006 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, taxei pe valoare ad�ugat�, contribu�iei de 
asigur�ri de s�n�tate datorate de persoanele aflate în �omaj, 
contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, 
impozitului pe veniturile din salarii, contribu�iei de asigurare 
pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de 
angajator, contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de 
angajator, contribu�iei individual� de asigur�ri sociale re�inut� 
de la asigura�i, contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, contribu�iei de asigur�ri de s�n�tate datorat� de 
angajator, contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
persoane juridice sau fizice, contribu�iei de asigur�ri pentru 
somaj datorat� de angajator, contribu�iei individual� de asigur�ri 
pentru somaj re�inut� de la asigura�i, rezultate din declara�iile 
cod 100 depuse �i înregistrate la organul fiscal.  

Petenta contest� aceste accesorii sus�inând c� nu i-au fost 
comunicate deciziile de impunere prin care au fost calculate 
accesoriile respective, iar în ceea ce prive�te stabilirea 
suplimentar� de plata a impozitului pe profit �i a taxei pe 
valoarea ad�ugat� prin Decizia de impunere nr...../18.12.2007, 
petenta apreciaz� c� în mod gre�it au fost calculate aceste debite, 
în baza unor concluzii eronate ale raportului de inspec�ie fiscal�, 
motiv pentru care solicit� admiterea contesta�iei cu consecin�a 
anul�rii actelor atacate. 
  

În drept, referitor la calculul accesoriilor aferente 
crean�elor fiscale, 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 
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pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
     

„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�, pentru plata cu 
întârziere a crean�elor fiscale debitorul datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 

 
În spe��, din analiza soma�iilor pe care petenta le 

men�ioneaz� în contesta�ie, rezult� faptul c� sumele de plat� 
aferente acestor soma�ii, provin atât din Decizia nr………/18.12.2006 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal� prin Raportul de inspec�ie din data de 15.12.2006 �i din 
Deciziile referitoare la obliga�ii de plat� accesorii nr………, ………, 
………, ………, ………, ………, ………, ………, ……… din data de 12.12.2006; nr……, ……, 
……, ……, …… din data de 02.10.2006 �i nr…… din data de 02.06.2006, 
cât �i din Declara�iile cod 100 �i 300 depuse �i înregistrate la 
organul fiscal de c�tre contestatoare. 

1.Prin Decizia nr………/18.12.2006 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, au fost calculate 
urm�toarele obliga�ii de plat�: 

- ………… lei TVA  de plat�; 
- ………… lei major�ri de întârziere aferente TVA de plat�; 
- ………… lei impozit pe profit; 
- ………… lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

profit. 
Împotriva Deciziei de impunere nr…………/18.12.2006, care a fost 

comunicat� prin publicitate în data de 18.01.2007, societatea a 
depus  contesta�ie la organul fiscal emitent, respectiv S.A.F. – 
Activitatea de Control Fiscal Constan�a, peste termenul legal, în 
data de 22.09.2007 (data plicului po�tal). Prin Decizia 
nr.82/07.11.2007 privind solu�ionarea contesta�iei formulate de SC 
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CONSTANTA SA înregistrat� la D.G.F.P. Consta�a sub 
nr…………/10.10.2007, emis� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul D.G.F.P. Constan�a, contesta�ia a fost respins� pentru 
nedepunere în termen.   

 
2. Prin Deciziile nr……… din data de 02.06.2006, nr……, ……, ……, 

……, …… din data de 02.10.2006 �i nr...., ………, ………, ………, ………, ………, 
………, ………, ……… din data de 12.12.2006 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, organul fiscal a 
calculat  obliga�ii de plat� major�ri de întârziere în sum� total� 
de ..... lei, compus� din: 

- ………… lei major�ri de întârziere TVA; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe profit; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie accidente de 

munc� �i boli profesionale; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii de asigur�ri de 

s�n�tate datorat� de persoanele aflate în �omaj; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe salarii; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii pentru concedii 

�i indemniza�ii persoane juridice sau fizice; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate datorat� de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri sociale  re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie de asigur�ri 

sociale datorata de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri pentru somaj re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei  major�ri de întârziere contribu�ie de  asigur�ri 

pentru somaj datorat� de angajator; 
Aceste major�ri de întârziare au fost calculate pentru 

perioada 01.01.2006- 07.12.2006, ca urmare a pl��ii cu întârziere a 
datoriilor c�tre bugetul general consolidat, datorii rezultate din 
declara�iile fiscale cod 100 �i 300 depuse de contestatoare la 
organul fiscal, respectiv A.F.P. Mangalia.  

Motivele în fapt �i în drept ale contesta�iei sunt în ceea ce 
prive�te constat�rile organului de inspec�ie fiscal� în Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 15.12.2006, �i nu a calculului 
major�rilor de întârziere. Mai mult, major�rile de întârziere 
calculate prin deciziile de impunere ce fac obiectul prezentei 
contesta�ii nu sunt aferente sumelor stabilite suplimentar de plat� 
prin Decizia nr...../18.12.2006 întocmit� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� men�ionat, aceste major�ri sunt aferente numai 
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debitelor rezultate din declara�iile cod 100 �i 300 depuse de 
contestatoare la organul fiscal �i nepl�tite în termen.   

Se re�ine c�, în cuprinsul contesta�iei petenta nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea acestui cap�t de 
cerere, situa�ie în care, ac�iunea  sa se va respinge ca nemotivat� 
în temeiul prevederilor art.206 alin.(1), lit.c) �i d) din OG. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu pct.12.1, lit.b) din Ordinul nr.519/2005 privind 
aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. 
nr.92/2003, care precizeaz�: 

„12.1.Contesta�ia poate fi respins� ca: 
a)... 
b)nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 

argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii”. 

 
În baza celor re�inute rezult� c�, organul fiscal din cadrul 

A.F.P. Mangalia a procedat legal la calculul major�rilor de 
întârziere în sum� de ………… lei aferente debitelor privind 
obliga�iile bugetare în spe��, aflate în sarcina petentei. 

  
Referitor la cererea de suspendare a execut�rii actului 

atacat: 
În drept, prevederile art.185 din O.G. nr.92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat� în septembrie 2005, 
modificat prin Legea nr.158/2006 privind aprobarea OUG. nr.165/2005 
pentru modificarea Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003, publicat� în 
M.O. nr.444 din 23 mai 2006, stipuleaz�: 

 "Art.185 
Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac 

nu suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere 

dreptului contribuabilului de a cere suspendarea actului 
administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004,cu modific�rile ulterioare, cu condi�ia depunerii unei 
garan�ii la nivelul sumei contestate." 

 
În spe��, petenta, prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. 

Constan�a sub nr…………/29.10.2007, a completat contesta�ia formulat�, 
cu solicitarea suspend�rii execut�rii actelor atacate, îns� conform 
prevederilor legale mai sus citate, competen�a de solu�ionare a 
cererii de suspendare a actelor atacate, apar�ine instan�ei de 
contencios administrativ. Aici în�elegem c� este vorba de deciziile 
de calcul accesorii deoarece petenta men�ioneaz� în contesta�ie c� 
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împotriva actelor de executare silit� emise de A.F.P. Mangalia a 
fost introdus� contesta�ie în instan��. 

Având în vedere cele precizate, cererea de suspendare a 
execut�rii Deciziilor nr……… din data de 02.06.2006, nr……, ……, ……, 
……, …… din data de 02.10.2006 �i nr...., ………, ………, ………, ………, ………, 
………, ………, ……… din data de 12.12.2006 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, se va respinge ca 
fiind depus� la un organ f�r� a avea competen�a material� în acest 
sens, urmând ca aceasta s� fie înaintat� de petent� în condi�iile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. 

 Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 
art.210 �i ale art.216 (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
31.07.2007,  se: 

 
DECIDE: 

 
 
1) Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de S.C. 

CONSTANTA SA împotriva “Deciziilor referitoare la obliga�iile de 
plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale” nr……… din data de 
02.06.2006, nr……, ……, ……, ……, …… din data de 02.10.2006 �i nr...., 
………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ……… din data de 12.12.2006 
pentru suma total� de ...... lei, compus� din: 

- ………… lei major�ri de întârziere TVA; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe profit; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie accidente de 

munc� �i boli profesionale; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii de asigur�ri de 

s�n�tate datorat� de persoanele aflate în �omaj; 
- ………… lei major�ri de întârziere impozit pe salarii; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ii pentru concedii 

�i indemniza�ii persoane juridice sau fizice; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie pentru asigur�ri 

de s�n�tate datorat� de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri sociale  re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie de asigur�ri 

sociale datorata de angajator; 
- ………… lei major�ri de întârziere contribu�ie individual� de  

asigur�ri pentru somaj re�inut� de la asigura�i; 
- ………… lei  major�ri de întârziere contribu�ie de  asigur�ri 

pentru somaj datorat� de angajator.  
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(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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