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       DECIZIA NR.264/ 13.10.2010  

privind  soluţionarea contestaţiei formulate de 
                             S.C.“X“ S.R.L. IAŞI 

         înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi  
                                       sub nr…………. 
   
       Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, Serviciu Evidenţă Plătitori Persoane Juridice, cu 
adresa nr. ………… din …………, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 
…………cu privire la contestaţia formulată de S.C.“X“ S.R.L. cu sediul în 
Municipiul Iaşi, B-dul Nicolae Iorga, nr…, bl…., sc…. et..,, ap.,… înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr……………, având cod unic de 
înregistrare fiscală  ………………... 
 

          Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ……… din data de ……………, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, Birou Evidenţă Plătitori 
Persoane Juridice. 
 
                  Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă: 
                  -     S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                  -  S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
                                      venitul microîntreprinderilor ; 
                  -         Slei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
                       asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
             profesionale datorate de angajator;  
                  -         S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

   concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
   fizice.  
 

                 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, 
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având în vedere că actul administrativ fiscal contestat a fost comunicat în 
data de …………, adică în termen de 15 zile de la data de …………când s-a 
făcut comunicarea prin publicitate conform Procesului Verbal nr. …………şi 
data depunerii contestaţiei …………, la Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului  Iaşi, unde a fost înregistrată sub nr. …………   
   Contestaţia este semnată de către administrator în persoana d-lui 
Anghel Ioan şi poartă amprenta ştampilei societăţii, în original. 
   
   Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare 
fără număr şi fără dată, semnat de conducătorul organului care a încheiat 
actul atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi în 
care se menţionează că s-au calculat accesorii pentru obligaţiile de plată 
aferente perioadei …………, conform Cap.III alin.(1) din Ordinul 2.144/2008 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.1722/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea Sistemului 
de administrare a creanţelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.  
  Se menţionează că s-au respectat şi prevederile art.41 alin.(1) din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborat cu art. 122^1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare şi nu s-au instituit majorări de întârziere 
aferente perioadei în care pentru societate era deschisă procedura 
insolvenţei.    
    Însă odată cu admiterea recursului împotriva sentinţei nr. 
…………, societatea intră sub incidenţa art.33 alin.(5) al Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
   Prin acelaşi Refereat se propune respingerea contestaţiei 
formulate de S.C. “X“  S.R.L. IAŞI împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr………… din data de …………. 

          
         Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 

Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 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. “X“ S.R.L. IAŞI depune în data de 09.09.2010 la 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi contestaţie, prin care 
consideră nelegală şi netemeinică Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. …………din data de …………, din următoarele motive: 
                  -„Prin cererea nr…………, S.C.M. Gr. I, solicită deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei S.C.X S.R.L.Iaşi.” 

        - Prin sentinţa comercială nr../S din data de a Tribunalului Iaşi, se 
dispune intrarea societăţii în procedura generală de insolvenţă. 
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         Prin Decizia contestată i s-au calculat accesorii aferente perioadei 

…………, perioada în care societatea s-a aflat sub incidenţa Legii 85/2006 
privind procedura insolvenţei.    

         Petenta invocă dispoziţiile instanţei de judecată date prin Sentinţa  
comercială nr. …………a Tribunalului Iaşi precum şi prevederile art.41 
alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, corborate cu 
prevederile art. 122^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, conform cărora: 

        „Pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.”  

        Societatea precizează că a efectuat doua plăţi cu OP. nr.3 şi 
O.P.nr.4 în data de …………îndeplinindu-şi obligaţiile de plată către bugetul 
consolidat al statului.   

        Totodată petenta menţionează că împotriva Sentinţei comerciale 
nr. …………a Tribunalului Iaşi a promovat recurs  ce a fost admis prin 
Decizia din data de …………prin care se respinge cererea de deschidere a 
procedurii insolvenţei.  
 

        Pe cale de consecinţă societatea solicită admiterea contestaţiei şi 
anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. ………….  

        
         II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice 

a Municipiului Iaşi, Birou Evidenţă Plătitor Persoane Juridice prin 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …………, în temeiul 
art.88 lit. c) şi a art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor 
venituri ale bugetului general consolidat, a calculat  în sarcina S.C. “X“ 
S.R.L. IAŞI accesorii în sumă totală de  S lei reprezentând: 
                  -     S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                  -  S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
                                      venitul microîntreprinderilor; 
                  -   S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
                       asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
             profesionale datorate de angajator;  
                     - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

   concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
  fizice. 

   Aceste majorări de întârziere au fost calculate deoarece 
societatea se află în stare de funcţiune, ca urmare a admiterii recursului 
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formulat împotriva Sentinţei comerciale nr…………a Tribunalului Iaşi prin 
care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenţei înaintată de 
S.C.Y  
 
       III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi 
prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
 
                  Cu privire la obligativitatea S.C. “X“ S.R.L. IAŞI de a datora 
pentru perioada 30.09.2009-22.07.2010 majorări de întârziere în sumă de 
S lei aferente obligaţiilor fiscale neachitate la termen, cauza supusă 
soluţionării constă în a ne pronunţa dacă, legal societatea le datorează,  
în condiţiile în care pentru petentă s-a deschis procedura generală a 
insolvenţei la data de …………,  ca apoi la data de …………aceasta să 
revină la starea iniţială de funcţionare, aşa cum era la data deschiderii 
acestei proceduri.  
                    
                    În fapt, în data de …………prin Sentinţa comercială nr. 
…………S a Tribunalului Iaşi s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva S.C. “X“ S.R.L. IAŞI, la cererea nr…………… înaintată de S.C.M. 
Gr. I Mobilă şi Tapiţerie Iaşi. 
  
                    Împotriva acestei sentinţe petenta promovează recurs, ce este 
admis prin Decizia nr. …………din data …………emisă de Curtea de Apel 
Iaşi, în sensul că se respinge cererea formulată de S.C. M. Gr. I Mobilă şi 
Tapiţerie Iaşi, aşa cum atestă  Certificatul din …………a Curţii de Apel Iaşi, 
Dosar nr. …………, anexat la dosarul cauzei.            
   Având în vedere dispoziţiile date prin Decizia nr. …………emisă 
de Curtea de Apel Iaşi, de unde rezultă că petenta nu este în stare de 
insolvenţă, prin respingerea cererii formulată de S.C. M.Gr. I Mobilă şi 
Tapiţerie Iaşi, situaţie în care petenta revine la starea iniţială de funcţionare 
începând cu data de …………. 
   
                  Ca urmare,  organul fiscal la data de …………emite Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …………, stabilind în sarcina 
societăţii suma de S lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit, 
impozitului pe venitul microîntreprinderilor, contribuţiei de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator, contribuţiei 
pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice, calculate 
pentru perioada 30.09.2009-22.07.2010, deoarece petenta nu şi-a achitat 
obligaţiile fiscale la termen. 
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                  Societatea contestă această decizie sub aspectul că în perioada 
…………pentru care i s-au calculat accesorii se afla sub incidenţa Legii 
85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel că pentru această perioadă nu 
datorează accesorii invocând art. 122^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 
2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  conform cărora: 
                „Pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.” 
 Cu privire la acest aspect, organul fiscal în Referatul cu 
propunerile de soluţionare face precizarea că: „respectând prevederile art.41 
alin.(1) din Legea 85/2006, coroborat cu art. 122^1 Cod de Procedură 
Fiscală, nu s-au instituit majorări de întârziere în perioada în care pentru 
societatea în cauză era deschisă procedura insolvenţei ”, însă odată cu 
emiterea Deciziei nr. …………emisă de Curtea de Apel Iaşi, din  care reiese 
că petenta revine la starea iniţială de funcţionare avută la data depunerii 
cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei, a calculat majorări de 
întârziere conform art.120 alin.(1) din  Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi cu 
completările ulterioare.  
      
 În drept, sunt incidente prevederile art. 33 alin.(5)  Legea nr. 85 
din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 
ulterioare, care stipulează:  
                   ART. 33 
                   „ (5) Daca judecatorul-sindic stabileşte că debitorul nu este 
în stare de insolvenţă, respinge cererea creditorilor, care va fi 
considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.”     
 
 Având în vedere prevederile menţionate mai sus, se reţine că 
organul fiscal a procedat corect stabilind accesorii prin Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …………, deoarece judecătorul sindic a 
dispus prin Decizia nr. …………emisă de Curtea de Apel Iaşi respingerea 
cererii S.C.M. Gr.I Mobilă şi Tapiţerie Iaşi, aceasta fiind considerată ca lipsită 
de orice efect chiar de la înregistrarea ei, astfel încât  S.C. “X“ S.R.L. IAŞI 
nu se afla în stare de insolvenţă.  
                   În aceste condiţii societatea se află în stare de funcţiune cu toate  
drepturile şi obligaţiile ce îi revin din această stare, inclusiv obligaţiile fiscale  
faţă de bugetul consolidat al statului de la data depunerii cererii S.C.M. Gr. I 
Mobilă şi Tapiţerie Iaşi, adică de la data de ..…………, astfel că societatea 
datorează accesorii aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a 
altor venituri ale bugetului general consolidat al statului, conform art.119 şi 
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art.120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi cu completările ulterioare. 
 
                     Referitor la corectitudinea calculării acestor majorări de 
întârziere în sumă S lei, stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. …………, organul de solutionare a retinut 
următoarele: 
   La data de ………… organul fiscal emite Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr……….. prin care a stabilit în sarcina S.C. “X“ 
S.R.L. IAŞI suma de S lei reprezentând majorări de întârziere aferente 
debitelor declarate de societate ce nu au fost achitate la termen, calculate 
pentru perioada ………….    
                         
                     Documentele care au stat la baza calculului de majorări de 
întârziere sunt Declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat nr. 
…………, nr. …………, nr. …………, nr. …………şi nr. …………. 

             
            S.C. “X“ S.R.L. IAŞI, motivează în susţinerea contestaţiei că a 

efectuat doua plăţi cu OP. nr….şi O.P.nr…. în data de …………îndeplinindu-
şi obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului.   
        
                     Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, s-a   
constatat că petenta a efectuat două plăţi după cum urmează:                    
                    - cu O.P.3 în data de …………achită suma de S lei în contul unic 
la bugetul de stat, sumă ce a fost distribuită conform Înştiinţării privind 
stingerea creanţelor fiscale nr. …………; 
  - cu O.P.nr.4 în data de …………….. achită suma de S lei în 
contul unic la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, sumă ce a 
fost distribuită conform Înştiinţării privind stingerea creanţelor fiscale nr. 
…………      

              Din evidenţa fiscală se constată că cele două sume achitate de 
petentă au fost stinse la data de 27.07.2010, deşi plăţile sunt efectuate în 
data de 04.06.2010 şi în data de  07.06.2010, astfel încât organul fiscal a 
calculat eronat majorările de întârziere prin Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. …………, pentru perioada …………0  deoarece nu a 
respectat prevederile art. 114 alin.(1) şi alin.(3) lit. c) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la momentul plăţii, care 
precizează: 
                   
               Art.114               
               ”Dispoziţii privind efectuarea plăţii 



         
      

 
 

  

7

www.anaf.ro 

              (1) Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul 
băncilor, trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze 
operaţiuni de plată. 
              (2)[…] 
              (3) În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul 
plăţii este: 
              a)[…] 
              b)[…]                 
              c) În cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la 
care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de 
decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă prin 
mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, 
potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 121, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al 
contribuabilului; ” 

 
           Din prevederile legale redate mai sus rezultă faptul că,  petenta 

a efectuat plăţi prin decontare bancară, iar banca a transmis aceste plăţi 
electronic în contul Trezoreriei Muncipiului Iaşi, în data de  04.06.2010  suma 
de S  lei cu O.P.nr.3 şi în data de 07.06.2010 în sumă de S lei cu O.P.nr. 4,  
astfel că, organul fiscal a calculat în mod eronat majorările de întârziere în 
sumă de S lei, deoarece nu a ţinut cont  la calculul acestora de cele două 
plăţi efectuate anterior datei de 22.07.2010, dată la care se sfârşeşte calculul 
majorărilor de întârziere.  
 

             Având în vedere faptul că, la emiterea Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …………, organul fiscal nu a analizat plăţile 
efectuate de petentă şi nu a operat în evidenţa fiscală stingerea acestor plăţi 
aşa cum este prevăzut la art.114 alin.(3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, organul de soluţionare face aplicarea prevederilor art. 
216 alin.(3) din acelaşi act normativ, care precizează: 

           
  ” (3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul 

administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de soluţionare. ” 
   
   Pe cale de consecinţă, se va desfiinţa Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …………, cu consecinţa aplicării în cauză a 
prevederilor art.114 alin.(1) şi alin.(3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ţinând cont de considerentele prezentei decizii, 
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urmează a se aplica prevederile pct.12.7. din Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
   
   ”12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict 
aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”     

        
             Organul fiscal va avea în vedere şi dispoziţiile art. 47 alin.(2) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

 
    ” ART. 47 
           (2) Desfiinţarea totală sau parţială potrivit legii, a actelor 

administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale 
atrage desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin care 
s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor principale 
anulate.”         

 
            Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 33 

alin.(5) din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei, cu 
modificările şi completările ulterioare, a art.114 alin.(1) şi alin.(3) lit. c), 
precum şi a art. 216 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi, în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. …………, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi   
 
 

 
 
DECIDE : 

 
                   Art. 1 Desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii  nr. …………, pentru suma de S lei stabilită în sarcina S.C. 
“X“S.R.L. IAŞI reprezentând : 
                  -     S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                  -  S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
                                      venitul microîntreprinderilor ; 
                  -         S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
                       asigurare pentru accidente de muncă şi boli  
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             profesionale datorate de angajator;  
                  -         S ei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru   

   concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
   fizice.  

 
          Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 

decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, 
Serviciu Evidenţă Plătitori Persoane Juridice, 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. 
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se află în situaţia în care devin aplicabile prevederile art.7 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a 
obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei 
economico-financiare care prevede că: „Prin execpţie de la dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, pe perioada de valabilitate a amânării la plată contribuabilii 
datorează dobţânzi .Nivelul dobânzii este de 0.05 % pentru fiecare zi a 
perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei şi până la: 

      a)data la care se împlineşte termenul de amânare ; sau după caz. 
      b)data la care încetează valabilitatea înlesnirii conform art.5.”, astfel 

încât majorările de întârziere calculate nu pot depaşi 0.05% pe zi întârziere.   
      Petenta menţioneză că în aceste condiţii emiterea deciziei de obligare la 
plată de accesorii în sumă de 0.1% pe zi întârziere este nelegală 
 
 
 
 
 
 
 
 
, care precizează: 
 
  ART. 119 
        (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de 
întârziere. 
    (2) [...] 
    (3[...]) 
    (4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condiţiile aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, cu 
excepţia situaţiei prevăzute la art. 142 alin. (6). 
     
ART. 120 
    Majorări de întârziere 
    (1) 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. 
      [...] 
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     (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
  Iar pentru perioada 01.07.2010-22.07.2010, societatea datorează 
accesorii în conformitate cu art.119 şi atr.120 din OG 92 aşa cum au fost 
modificate de Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 21 aprilie 2010, care 
stipulează: 
 
                    ART. 119 
                    “Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de 
întârziere. 
                  (1)Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată se datorează după acest termen dobânzi 
şi penalităţi de întârziere. 
                  (2)[...]. 
                  (3)[...]. 
                  (4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 142 alin. (6). 
         
                  ART. 120 
              „ Dobânzi 
               (1)Dobânzile se calculeazâ pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 
               (2)[…] 
               (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi 
de întârziere îi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”  
  
 
 
la data de 14.10.2009 prin Sentinţa nr.484/S  emisă de   Tribunalul Iaşi s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva S.C. ”ADRIA 
IMPEX” S.R.L. IAŞI, la cererea înaintată de S.C.M.Gr. I Mobilă şi Tapiţerie 
Iaşi. 

   Organul fiscal va avea în vedere şi dispoziţiile art. 47 alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora: 

 
    ” ART. 47 
           (2) Desfiinţarea totală sau parţială potrivit legii, a actelor 

administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale 
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atrage desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin care 
s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor principale 
anulate.”         

             


