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Decizia nr.     /        2010 
privind solutionarea contestaţia formulată de 

S.C. X &X X S.R.L. X 
inregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 

nr.909108/10.12.2009 
   

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia 

Generală de Administrare a Marilor Contribuabili - Serviciul Evidenţă 

Analitică pe Plătitori X, prin adresa nr.X/03.12.2009, înregistrată la Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr.909108/10.12.2009 asupra contestaţiei formulate de 

S.C. X&X X S.R.L. X .  

S.C. X&X X S.R.L. X este înregistrată la Registrul Comerţului X 

sub nr.X, Cod Unic de Inregistrare nr.X, iar la data depunerii contestaţiei, 

figura la poziţia nr.X în anexa nr.1 din OMFP nr.2400/2009 pentru 

modificările şi completările Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 

contribuabili şi pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii de 

administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţ ia Generală de Soluţ ionare 
a Contestaţ i i lor 

Str. Apolodor nr. 17  
sector 5, Bucureşti 
Tel : +021 319 97 54 
Fax : +021 336 85 48 
e-mail :contestatii.anaf@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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Obiectul contestaţiei îl constituie majorările de întârziere în sumă 
totală de X lei stabilite de organele fiscale din cadrul Direcţia Generală de 

Administrare a Marilor Contribuabili X, prin Deciziile referitoare la obligaţiile 

de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009 aferente 

următoarelor obligaţii fiscale :  

X lei- majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  

sociale datorată de angajator pentru perioada  

25.01.2008 - 21.02.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  

sociale datorată de angajator pentru perioada  

26.05.2008 - 17.06.2008,  

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 27.12.2007-25.01.2007, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 25.01.2008-21.02.2008, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 26.05.2008-17.06.2008,  

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada 

25.01.2008-21.02.2008,  
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X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.03.2008-17.06.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.04.2008-20.05.2008, 

 X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.05.2008-17.06.2008, 

 X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuală de  

asigurări pentru.şomaj, reţinută de la asiguraţi, pentru  

perioada 27.12.2007-25.01.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata  

creanţelor sociale, în perioada 25.01.2008-21.02.2008, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata  

creanţelor sociale pentru perioada 26.05.2008- 

17.06.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor de  

asigurare de sănătate datorată de angajator, pentru  

perioada 25.02.2008-18.03.2008, 

X lei- majorări de întârziere aferente contribuţiilor de  

   asigurare de sănătate datorată de angajator, pentru  

   perioada 25.03.2008-18.04.2008, 
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X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor de asigurare  

  de sănătate datorată de angajator, pentru perioada  

  26.05.2008-17.06.2008,  

În raport de data comunicării Deciziilor de calcul accesorii 

contestate, respectiv, 17.06.2009  conform confirmării de primire aflată la 

dosarul cauzei şi data înregistrării contestaţiei la Direcţia Generală de 

Administrare a Marilor Contribuabili, respectiv 06.07.2009, contestaţia a 

fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de 

art.205, art.206, art.207 şi art.209 alin.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor este investită să  

soluţioneze contestaţia formulată de S.C. X&X X S.R.L. X.  
 

I) Prin contestaţia formulată, S.C. X&X X S.R.L. X, susţine că a 

achitat în termenul legal sumele datorate, iar pentru sumele solicitate la 

rambursare, a înregistrat în toată această perioadă, cereri de compensare.  

Societatea arată că urmare analizei în detaliu a fişei de evidenţă 

pe plătitor, a identificat erorile care au condus la calcularea majorărilor de 

întârziere aferente unor debite care în fapt nu reprezintă sume achitate cu 

întârziere de către S.C. X&X X S.R.L. X.  

De asemenea, susţine că plăţile aferente obligaţiilor fiscale 

declarate conform Declaraţiilor 100 şi 102 pentru perioada noiembrie 2007 
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- mai 2008 au fost alocate suplimentar pentru unele obligaţii fiscale, ceea 

ce a condus la nerepartizarea sumelor aferente altor obligaţii fiscale, acest 

lucru generând calcularea eronată a majorărilor de întârziere pentru acele 

obligaţii fiscale pentru care nu s-a efectuat o repartizare corectă a sumelor 

achitate, respectiv, care figurau ca fiind neachitate în programul de 

evidenţă pe plătitor.  

S.C. X&X X S.R.L. X susţine că a achitat la termenul legal 

obligaţiile fiscale şi solicită efectuarea corecţiilor în programul de evidenţă 

pe plătitor prin transferarea sumelor aferente contribuţiilor pentru care se 

înregistrează suprasolviri în vederea acoperirii obligaţiilor fiscale care 

figurează neachitate la termen şi pentru care s-au calculat majorări de 

întârziere  

În concluzie, societatea consideră că organele fiscale au procedat 

în mod eronat la stabilirea sumelor reprezentând majorări de întârziere 

aferente obligaţiilor fiscale şi solicită anularea Deciziilor referitoare la 

obligaţiile de plată accesorii nr.X/01.06.2009 şi admiterea contestaţiei.  

 

II) Prin Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009, organele fiscale ale 
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili au stabilit în 
sarcina S.C. X&X X S.R.L. X majorări de întârziere în sumă totală de X 
lei, aferente obligaţiilor fiscale declarate şi neachitate la scadenţă 
astfel:  

În conformitate cu declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată 

aferente bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, pentru 

perioada noiembrie 2007- mai 2008, S.C. X&X X S.R.L. X, a achitat parţial 
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obligaţiile declarate, iar pentru diferenţele neachitate, a depus lunar cereri 

de compensare, Notele de compensare a obligaţiilor fiscale fiind întocmite 

în urma soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea 

adăugată cu opţiune de rambursare aferente lunilor noiembrie şi decembrie 

2007, ianuarie, februarie, martie, aprilie şi mai 2008. Taxa pe valoarea 

adăugată de rambursat aferentă acestor deconturi este în sumă de X lei.  

Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente 

obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009, au fost emise în urma soluţionării 

cererilor de compensare efectuate prin Notele de compensare a obligaţiilor 

foscale întocmite de organele fiscale competente din cadrul Direcţiei 

Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, nr.X/25.03.2008, 

nr.X/25.03.2008, nr.X/24.04.2008, nr.X/ 24.05.2008, nr.X/24.05.2008, 

nr.X/11.07.2008, nr.X/25.08.2008 şi nr.X/25.09.2008, transmise de 

Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului X cu 

adresele nr.X cu data extras 10.04.2008, nr.X cu data extras 11.06.2008, 

nr.X cu data extras 11.06.2008, nr.X cu data extras 18.07.2008, nr.X cu 

data extras din data 05.09.2008, şi nr.X cu data extras 08.10.2008.  

Organele fiscale au efectuat compensări şi au procedat la 

stingerea obligaţiilor, rezultând accesoriile calculate prin Deciziile 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale 

nr.X/01.06.2009  în sumă totală de X lei, ţinând cont de  documentele 

anexate la dosarul cauzei precum şi din datele Serviciului Evidenţă 

Analitică pe Plătitori:  

1) La contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator: 
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- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.01.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X leu plata cu Ordinul de plată 

nr.X/17.12.2007, X lei/24.01.2008 compensare cu Nota contabilă 

nr.X/10.04.2008, X lei/25.01.2008 sumă distribuită din plata cu Ordinul de 

plată nr.X/25.01.2008 în sumă totală de X lei respectiv cu suma de X 

lei/21.02.2008 din suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de 

plată nr.X/21.02.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.01.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorată de angajator, pentru 27 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.05.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/23.04.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/18.07.2008, X lei/20.05.2008 compensare cu Nota contabilă 

nr.X/05.09.2008, X lei/21.05.2008 sumă distribuită de plată din Ordinul de 

plată nr.X/21.05.2008 în sumă totală de X lei respectiv cu suma de X 

lei/17.06.2008 compensare cu Nota contabilă nr.X/08.10.2008 în sumă 

totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorată de angajator, pentru 22 zile întârziere.  
 

2) La contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale datorate de angajator : 
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- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.12.2007 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/17.12.2007 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/10.04.2008 şi X lei/25.01.2008 din suma totală de X lei 

distribuită din plata cu Ordinul de plată nr.X/25.01.2008 în sumă totală de X 

lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.12.2007 aferente contribuţiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli  profesionale datorate de angajator, pentru 29 
zile întârziere.  

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.12.2007 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/23.04.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.1X/18.07.2008, X lei/20.05.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/05.09.2008 şi suma de X lei/17.06.2008 compensare cu 

Nota contabilă nr.X/08.10.2008. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.01.2008 aferente contribuţiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli  profesionale datorate de angajator, pentru 27 
zile întârziere.  

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.12.2007 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/25.01.2008 din suma totală de 27.605 

lei distribuită din plata cu Ordinul de plată nr. X/25.01.2008 în sumă totală 

de X lei şi X lei/21.02.2008 din suma totală de X lei distribuită din plata cu 

Ordinul de plată 
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În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli  profesionale datorate de angajator, pentru 22 
zile întârziere.  

 

3) La contribuţia de asigurări pentru şomaj datorat de 
angajator: 

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.01.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/17.12.2007 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/10.04.2008, X lei/24.01.2008 compensare cu Nota contabilă 

nr.X/10.04.2008, suma de X lei/25.01.2008 distribuită din plata cu Ordinul 

de plată nr. X/25.01.2008 în sumă totală de X lei şi X lei/21.02.2008 din 

suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de plată 

nr.X/21.02.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorat de angajator, pentru 27 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.03.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/18.03.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/11.06.2008 şi X lei/17.06.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/08.10.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 
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X lei cu scadenţa 25.03.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorat de angajator, pentru 84 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.04.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/23.04.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/18.07.2008 şi X lei/20.05.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/05.09.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.04.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorat de angajator, pentru 25 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.05.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/20.05.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/05.08.2008 şi X lei/17.06.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/08.10.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorat de angajator, pentru 22 zile întârziere.  
 

4) La contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj 
reţinută de la asigurări: 

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.12.2007 a 

fost stins cu suma de X lei/25.01.2008 din suma totală de X lei distribuită 

din plata cu Ordinul de plată nr. X/25.01.2008 în sumă totală de X lei  

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 



11/ 20 

 

X lei cu scadenţa 25.12.2007 aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj reţinută de la asigurări, pentru 29 zile întârziere.  
 

5) La contribuţia angajatorilor pentru fondul de garantare 
pentru plata creanţelor sociale: 

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.01.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/17.12.2007 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/10.04.2008 în sumă totală de X lei şi X lei/21.02.2008 din 

suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de plată nr. 

X/21.02.2008/ în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.01.2008 aferente contribuţiei angajatorilor pentru 

fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, pentru 27 zile 
întârziere.  

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.01.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/17.12.2007 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/10.04.2008 în sumă totală de X lei şi X lei/21.02.2008 din 

suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de plată nr. 

X/21.02.2008/ în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 

/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X  lei pentru debitul de X lei 

cu scadenţa 25.01.2008 aferente contribuţiei angajatorilor pentru fondul de 

garantare pentru plata creanţelor sociale, pentru 27 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.05.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/20.05.2008 compensare cu Nota 
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contabilă nr.X/05.09.2008 şi X lei/17.06.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/08.10.2008 în sumă totală de X lei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de 3 lei pentru debitul de X 

lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei angajatorilor pentru fondul 

de garantare pentru plata creanţelor sociale, pentru 22 zile întârziere.  
 

6) La contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator: 

- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.02.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/24.01.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/10.04.2008 în sumă totală de X lei şi X lei/18.03.2008 din 

suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de plată nr. 

X/18.03.2008 în sumă totală de X lei.  

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.02.2008 aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sănătate datorată de angajator, pentru 22 zile întârziere.  
- Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.03.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/18.03.2009 din suma totală de X lei 

distribuită din plata cu Ordinul de plată nr. X/18.03.2008 în sumă totală de 

X lei, X/18.03.2008  compensare cu Nota contabilă nr.X/11.06.2008 şi X 

lei/18.04.2008 din suma totală de X lei distribuită din plata cu Ordinul de 

plată nr.X/18.04.2008 în sumă totală de Xlei. 

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 
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X lei cu scadenţa 25.03.2008 aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sănătate datorată de angajator, pentru 24 zile întârziere. 
-  Debitul în sumă de X lei cu scadenţa în data de 25.05.2008 a 

fost stins cu următoarele sume: X lei/23.04.2008 compensare cu Nota 

contabilă nr.X/18.07.2008 în sumă totală de X lei, X lei/20.05.2008 

compensare cu Nota contabilă nr.X/05.09.2008, X lei/21.05.2008 distribuită 

din plata cu Ordinul de plată nr.X/21.05.2008 în sumă totală de X lei şi 

Xlei/17.06.2008 compensare cu Nota contabilă nr.X/08.10.2008 în sumă de 

X lei.  

În Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009 s-au calculat accesorii în sumă de X lei pentru debitul de 

X lei cu scadenţa 25.05.2008 aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sănătate datorată de angajator, pentru 22 zile întârziere. 
 

 III) Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, având 
în vedere constatările organelor fiscale, motivele invocate de 
contestatoare, precum şi actele normative în vigoare, se reţin 
următoarele:  

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia 
Generală de Soluţionare a Contestaţiilor este investită să se pronunţe 
dacă S.C. X & X X S.R.L. X datorează majorări de întârziere stabilite 
prin Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009, în condiţiile în care acestea sunt 
aferente unor obligaţii fiscale declarate pentru perioada noiembrie 
2007 – mai 2008, stinse prin plăţi parţiale şi compensări efective 
conform cererilor de compensare ale societăţii, în condiţiile în care 
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Notele privind compensarea obligaţiilor fiscale emise de organele 
fiscale competente nu au fost contestate în termen de societate. 

În fapt, ca urmare a declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată 

la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, pentru perioada 

noiembrie 2007 - mai 2008, S.C. X&X X S.R.L. X, a achitat parţial obligaţiile 

declarate, iar pentru diferenţele neachitate, a depus lunar cereri de 

compensare, notele de compensare a obligaţiilor fiscale fiind întocmite în 

urma soluţionării deconturilor negative de taxă pe valoarea adăugată cu 

opţiunea de rambursare aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2007, 

ianuarie, februarie, martie, aprilie şi mai 2008. 

Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente 

obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009, au fost emise în urma soluţionării 

cererilor de compensare efectuate prin Notele de compensare întocmite de 

organele fiscale competente din cadrul Direcţiei Generale de Administrare 

a Marilor Contribuabili, nr.X/25.03.2008, nr.X/25.03.2008, nr.X/24.04.2008, 

nr.X/ 24.05.2008, nr.X/24.05.2008, nr.X/11.07.2008, nr.X/25.08.2008 şi 

nr.X/25.09.2008, transmise de Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate 

Publică a Municipiul X cu adresele nr.X (extras data 10.04.2008), X (extras 

data 11.06.2008), X (extras data 11.06.2008), X (extras data 18.07.2008), 

X (extras data 05.09.2008, X (extras data 08.10.2008).  

Urmare cererilor de compensare, s-a procedat la stingerea 

obligaţiilor fiscale conform notelor de compensare nr.X/25.03.2008, 

nr.X/25.03.2008, nr.X/24.04.2008, nr.X/ 24.05.2008, nr.X/24.05.2008, 

nr.X/11.07.2008, nr.X/25.08.2008 şi nr.X/25.09.2008, rezultând, totodată şi 

accesoriile calculate prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.X/01.06.2009.  
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Prin adresa nr.X/09.11.2009 anexată în copie la dosarul 

contestaţiei, Biroul Ramburări Compensări Restituiri alte impozite comunică  

Serviciului evidenţă analitică pe plătitor 1 faptul că societatea nu a formulat 

contestaţie împotriva notelor de compensare sus menţionate prin care s-au 

compensate obligaţiile datorate către bugetul general consolidate din TVA 

de rambursat afferent lunilor noiembrie – decembrie 2007, respectiv 

ianuarie, februarie, martie, aprilie şi mai 2008. 

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art.119 alin.1 şi alin 4  

din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare : “ Pentru neachitarea 

la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se 

datorează după acest termen majorări de întârziere […] Majorările de 

întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin 

al ministrului economiei şi finanţelor, cu excepţia situaţiei prevăzute la 

art.120 alin.1 şi alin.7 şi art.142 alin.(6), din acelaşi act normativ. 

 Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 

până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”, “Nivelul majorării de 

întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat 

prin legile bugetare anuale.” 

De asemenea, sunt aplicabile şi revederile art.116 alin.1 şi alin.3  

din acelaşi act normativ, potrivit cărora: “Prin compensare se sting 

creanţele administrate de Ministerul Finantelor Publice cu creanţele 

debitorului, reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, 

până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc 

reciproc atât calitatea de creditor cât şi pe cea de debitor, dacă legea nu 
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prevede alt fel. Compensarea se face de organul fiscal competent la 

cererea debitorului, inainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite 

acestuia, dupa caz.” 

 Faţă de cele de mai sus, rezultă că: 

- majorările de întârziere contestate sunt aferente obligaţiilor 

fiscale declarate de societatea contestatoare în temeiul Codului fiscal şi au 

fost calculate de organele fiscale din cadrul Direcţiei Generale de 

Administrare a Marilor Contribuabili X, pentru fiecare obligaţie de plată 

neachitată la termenul legal, ţinându-se cont de numărul de zile de 

întârziere, aplicându-se cotele legale pentru majorările de întârziere, 

conform art.119 şi art.120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedurã fiscalã, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- pentru obligaţiile de plată, societatea contestatoare a achitat 

parţial obligaţiile declarate, iar pentru diferenţele neachitate, societatea a 

depus lunar cereri de compensare, notele de compensare fiind întocmite în 

urma soluţionării deconturilor negative de taxă pe valoarea adăugată cu 

opţiune de rambursare, iar decizia de calcul accesorii, contestată de 

societate, a fost emisă în urma soluţionării cererilor de compensare 

efectuate prin notele de compensare şi pentru care societatea nu a 

formulat contestaţie.  

Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea 

debitului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite 

acestuia, după caz.   

Se reţine că, în mod legal, organele fiscale ale Direcţiei Generale 

de Administrare a Marilor Contribuabili X  au calculat majorări de întârziere, 
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în sumă totală de X lei, argumentele aduse de contestatoare nu pot fi 

reţinute în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, întrucât din conţinutul 

documentelor aflate la dosarul cauzei, respectiv situaţia plăţilor, distribuţia 

acestora din contul unic şi stingerile, reiese că acestea sunt întocmite 

conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic  

şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, prevăzută 

de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.1314/2007 pentru aprobarea Metodologia de distribuire a sumelor platite 

de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, în conformitate cu prevederile pct.5.2 din OPANAF 

nr.519/2005 privind Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã republicată. Alte 

acte administrative fiscale pot fi : […] notele de compensare”. Astfel 

acestea puteau fi contestate potrivit prevederilor art.205 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.207 din 

acelaşi act normativ. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că Notele 

privind compensarea obligaţiilor fiscale întocmite de organele fiscale ca 

urmare a cererilor de compensare ale societăţile din aceleaşi date 

calendaristice nu au fost contestate de societate. 

Astfel , în conformitate cu prevederile pct.12.1 lit.a) din OPANAF 

nr.519/2005 privind Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
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Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã republicată,  

urmează a se respinge contestaţia formulată de S.C. X&X X S.R.L. X, 

pentru suma de de X lei reprezentând majorări de întârziere. 

Pentru considerentele aratate în conţinutul deciziei, în temeiul  

prevederilor, art.205, art. 206, art.207, art.209 alin.1 lit.c) art.116 alin.1 şi 

alin.3 şi art.216 (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborat cu pct.5.2 şi pct.12.1 lit.a) din Instrucţiunile pentru aplicarea 

titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 

Ordinul Preşedintelui ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor 

de aplicare a Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, republicată, se : 

 

DECIDE 
 

 Respingerea contestaţiei formulată de S.C. X&X X S.R.L. X ca 

neîntemeiată pentru suma totală de X lei, reprezentând accesorii aferente 

următoarelor obligaţii fiscale stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de 

plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr.X/01.06.2009, respectiv :  

X lei- majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  

sociale datorată de angajator pentru perioada  

25.01.2008 - 21.02.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  

sociale datorată de angajator pentru perioada  

26.05.2008 - 17.06.2008,  
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X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 27.12.2007-25.01.2007, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 25.01.2008-21.02.2008, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator, pentru perioada 26.05.2008-17.06.2008,  

102 lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada 

25.01.2008-21.02.2008,  

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.03.2008-17.06.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.04.2008-20.05.2008, 

 X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare  

pentru şomaj datorată de angajator, pentru perioada  

25.05.2008-17.06.2008, 

 X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuală de  

asigurări pentru.şomaj, reţinută de la asiguraţi, pentru  

perioada 27.12.2007-25.01.2008, 
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X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata  

creanţelor sociale, în perioada 25.01.2008-21.02.2008, 

X lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata  

creanţelor sociale pentru perioada 26.05.2008- 

17.06.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor de  

asigurare de sănătate datorată de angajator, pentru  

perioada 25.02.2008-18.03.2008, 

X lei- majorări de întârziere aferente contribuţiilor de  

   asigurare de sănătate datorată de angajator, pentru  

   perioada 25.03.2008-18.04.2008, 

X lei - majorări de întârziere aferente contribuţiilor de asigurare  

  de sănătate datorată de angajator, pentru perioada  

  26.05.2008-17.06.2008,  

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel  X sau Curtea 

de Apel X, în termen de 6 luni de la comunicare, potrivit prevederilor legale. 

DIRECTOR GENERAL,  

X 

 

Şef serviciu : Lazăr Florica  
Consilier superior : Ţîncu Raluca 
Inspector asistent : Meleca Cristina                     


