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DECIZIA NR.DGc 4018/12.01.2013 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

S.C. "Y" S.R.L. IAŞI 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publicea Judeţului Iaşi 

sub nr. .................... 
 
 
                  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, prin adresa nr. .............., înregistrată la instituţia 
noastră sub nr. .............., asupra contestaţiei formulate de S.C. "Y" S.R.L., 
cu sediu în municipiul Iaşi, str..........., judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Iaşi sub nr. ................., cod de identificare fiscală RO 
..............., administrator Horobeţ Liviu. 
           S.C. "Y" S.R.L. IAŞI contestă parţial Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .................., emisă de către Administraţia 
Finanţelor a Municipiului Iaşi, prin care s-au stabilit obligaţii de plată 
accesorii în sumă totală de S lei, din care societatea contestată numai suma 
de S lei, reprezentând penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a 
ratei în sumă de S lei din Decizia de eşalonare la plată nr. ..................., rata 
fiind cu termen de plată în data de 15.06.2012. 

Contestaţia este semnată de domnul Horobeţ Liviu, în calitate 
de administrator al  societăţii contestatoare şi poartă amprenta ştampilei 
S.C. "Y" S.R.L. IAŞI, în original. 
                  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal contestat a fost 
comunicat petentei prin poştă în data de 14.11.2012, potrivit confirmării de 
primire anexată la dosarul cauzei şi data depunerii contestaţiei, 12.12.2012, 
aceasta fiind înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi sub nr. 
..............                  
  Contestaţia este însoţită de Referatul nr. ............, prin care se 
propune respingerea contestaţiei formulate de S.C. "Y" S.R.L. IAŞI.  
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
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art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 

I.S.C. "Y" S.R.L. IAŞI, prin contestaţia nr. ................., 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi sub nr. 120838 din 
12.12.2012, formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii  nr. .............., prin care s-au calculat penalităţi 
de întârziere aferente sumelor eşalonate la plată prin Decizia de eşalonare 
nr. ................. şi consideră că decizia de accesorii este nelegală şi 
netemeinică pentru penalităţile de întârziere în  sumă de S lei, motivând în 
susţinere următoarele: 

În luna iunie 2012, cu ordinul de plată nr. …………. a virat suma 
de S lei reprezentând majorări de întârziere aferente TVA conform Deciziei 
de eşalonare nr. ……………., sumă ce reprezintă rata aferentă lunii iunie 
2012, cu termenul de plată în data de 15.06.2012. 

Petenta precizează faptul că termenul de plată, respectiv data 
de 15.06.2012, fiind vineri, zi în care administratorul şi asociatul unic al 
societăţii era bolnav, fiind internat în spital, iar drept de semnătură în bancă 
nu avea decât el, plata s-a efectuat în ziua lucrătoare imediat următoare, 
respectiv luni 18.06.2012, zi în care, suma de S lei, a fost decontată atât în 
bancă, cât şi în trezorerie, conform extrasului de cont emis de B.R.D. Iaşi. 

Contestatoarea consideră că în conformitate cu prevederile art. 
121 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile şi 
penalităţile de întârziere se calculează după termenul de 3 zile lucrătoare de 
la încasarea sumei. 

Faţă de cele arătate, solicită admiterea contestaţiei şi anularea 
parţială a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ............. 
                    II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
................ a calculat în sarcina contestatoarei  penalităţi de întârziere în 
sumă totală de S lei, din care societatea contestă suma de S lei, 
reprezentând penalităţi de întârziere calculate pentru perioada 15.06.2012 – 
18.06.2012, pentru neplata la termen a ratei în sumă de S lei din Decizia de 
eşalonare la plată nr. ............., rata fiind cu termen de plată în data de 
15.06.2012. 
                  Temeiul de drept invocat pentru stabilirea obligaţiilor de plată 
accesorii sunt prevederile art. 11 şi art. 12 din  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea eşalonărilor la plată, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
                  III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin 
următoarele: 
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                    Cauza supusă soluţionării constă a ne pronunţa 
dacă penalităţile de întârziere în sumă de S lei, au fost stabilite în mod 
legal de organele fiscale, în condiţiile în care rata de eşalonare la plată 
în sumă de S lei, cu termenul de plată în data de 15.06.2012, a fost 
achitată cu o întârziere de 3 zile. 

 În fapt, în baza Deciziei nr. ................ emisă de Adminidtraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, S.C. "Y" S.R.L. IAŞI beneficiază de 
eşalonarea la plată a obligaţiilor restante,     eşalonarea la plată fiind 
acordată de organul fiscal teritorial în temeiul prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
eşalonărilor la plată. 

Prin Anexa la Decizia de eşalonare la plată nr. .............. din 
02.12.2011 s-a stabilit  o rată de eşalonare în sumă de S lei reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată,  rata 
având termen de plată în data de 15.06.2012. 

S.C. "Y" S.R.L. IAŞI a efectuat  viramentul la bugetul de stat a 
sumei de S lei în data de 18.06.2012 cu ordinul de plată nr. 1. 

În data de 22.10.2012, Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi a emis pentru S.C. "Y" S.R.L. IAŞI Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. 100811 prin care au fost calculate penalităţi 
de întârziere în sumă S lei reprezentând 10% din rata de eşalonare în sumă 
de S lei cu termen de plată 15.06.2012, achitată cu o întârziere de 3 zile. 

Contestatoarea motivează însă că la termenul de plată, care era 
într-o zi de vineri, era bolnav, fiind internat în spital şi a efectuat plata în ziua 
lucrătoare de luni 18.06.2012, iar pe de altă parte consideră că în 
conformitate cu prevederile art. 121 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează 
după termenul de 3 zile lucrătoare de la încasarea sumei. 

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) şi 
alin (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care precizează: 

 
 „(1) Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere 

până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, potrivit 
art. 10 alin. (1) lit. c), precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale 
marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de rambursare, potrivit art. 6 alin. (4), se 
percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit 
prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. 

 (2) Nivelul penalităţii este de 10% din: 
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  a) rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale 
principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv 
dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz; […]”. 

 Faţă de prevederile legale menţionate mai sus se reţine faptul 
că pentru achitarea cu întârziere a ratei de eşalonare la plată se percepe o 
penalitate de întârziere de 10% din rata de eşalonare, în situaţia dată, rata 
în sumă de S lei, fiind achitată cu o întârziere de 3 zile, rezultă că în legal 
organele fiscale au stabilit în sarcina petentei penalităţile de întârziere în 
sumă de S lei. 
                    Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia:                    

„(1)Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau 
în parte, ori respinsă”,coroborate cu prevederile pct. 11.1 lit a) din Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală nr. 2.137/2011 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, astfel:  
                    „11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 

a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de 
drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice 
cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; [....]”, se va respinge, ca 
neîntemeiată, contestaţia formulată de S.C. "Y" S.R.L. IAŞI, pentru suma de 
S lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente ratei de eşalonare la 
plată, calculate pentru perioada  15.06.2012 – 18.06.2012 prin Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii .................. 
                   În soluţionarea favorabilă a contestaţiei nu poate fi reţinută 
motivaţia petentei potrivit căreia plata s-a efectuat în data de 18.06.2012 şi 
nu la scadenţa din data de 15.06.2012 datorită faptului că administratorul 
societăţii era bolnav, întrucât legislaţia în vigoare nu prevede asemenea 
excepţii pentru plata ratelor de eşalonare la plată. 
                  Nici invocarea de către petentă a art. 121 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Nedecontarea de 
către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului nu îl 
exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage 
pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute la 
art. 120 şi 120^1, după termenul de 3 zile”, nu poate fi reţinută în 
soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât unitatea bancară a decontat 
suma  de 5.124 lei achitată de societate în ziua în care s-a efectuat plata 
ratei, respectiv în data de 18.06.2012, acest lucru fiind de fapt menţionat şi 
în motivaţiile contestatoarei. 
  Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 216 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
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               DECIDE :                                                          
 
  Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de 
S.C. "Y" S.R.L. IAŞI, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ............., pentru suma de S lei, reprezentând penalităţi de 
întârziere pentru neplata la termen a ratei în sumă de S lei din Decizia de 
eşalonare la plată nr. ..............., cu termenul de plată în data de 15.06.2012.                  
  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, 
spre a fi dusă la îndeplinire. 
          În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
    Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 

         DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 

                       
      

                                                                ŞEF SERVICIU                                 
                                                            SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,                  

                                                        . 
 
 
   Întocmit ,    
                  . 
                                                                                                                                       
4ex./11.01.2013 


