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DECIZIE nr.146/2012  
privind  solutionarea contestaŃiei formulate de  

X cu sediul in Danesti, inregistrata la  
A.F.P. Tg-Jiu sub nr. …/18.06.2012 

 
 

Biroul soluŃionare contestaŃii din cadrul D.G.F.P. Gorj a fost sesizat de 
catre Administratia Finantelor Publice Tg-Jiu – Serviciul Evidenta Platitori 
Persoane Fizice si Juridice  prin adresa nr. …/20.06.2012, inregistrata la 
D.G.F.P. Gorj  sub nr. … din 21.06.2012, asupra contestatiei formulate de X cu 
sediul in Danesti, contestatie inregistrata la A.F.P. Tg-Jiu sub nr. …/18.06.2012. 

 
 Obiectul contestaŃiei îl constituie decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr…./31.05.2012 emisă de Administratia Finantelor Publice Tg-Jiu 
pentru suma de … lei , reprezentand obligatii fiscale accesorii.  

 
ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.1 din 

OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, în raport de data 
comunicării titlului de creanŃă contestat, respectiv 08.06.2012, conform 
confirmarii de primire anexata in xerocopie la dosarul contestatiei şi data 
înregistrării contestaŃiei respectiv 18.06.2012, aşa cum reiese din amprenta 
ştampilei aplicată de serviciul registratura pe originalul contestaŃiei, aflată la 
dosarul cauzei. 

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de 
art.205,art.206, art.207 şi art.209 alin.1 lit.a din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, D.G.F.P. Gorj prin Biroul solutionare contestaŃii este 
investită să soluŃioneze contestaŃia formulată de X. 

 
I. În susŃinerea cauzei, contestatoarea aduce următoarele argumente: 

 „X nu se face vinovata de neachitarea la termenul de scadenta a 
obligatiilor de plata a impozitelor taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri 
ale bugetului general consolidat, deoarece in perioada 10.12.2010 – 09.04.2012 
si pana la reincadrare contractul doamnei … a incetat in baza art. III alin.(1) si 
alin.(5) din OUG nr.63/2010.   

Reincadrarea acesteia s-a efectuat in baza SentinŃei civile nr…./2011 
pronuntata in dosarul nr…./P/2011, ramasa definitiva prin decizia 
nr…/07.02.2012, prin care Curtea de Apel Craiova a admis acŃiunea formulată 
de reclamanta Y şi a obligat X la plata catre petenta a unei despagubiri egala cu 
salariile indexate, majorate si reactualizate de la data emiterii deciziei (incepand 
cu data de 10.12.2010) pana la data reintegrarii.  
 In acest sens compartimentul contabilitate a efectuat calculul acestor 
sume lunar incepand cu 10.12.2010 si pana la momentul reintegrarii (conform 
dispozitiilor primarului)...X fiind pusa in imposibilitatea de a respecta termenele 
de plata a obligatiilor de plata a impozitelor taxelor, contributiilor sociale si a 
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altor venituri ale bugetului general consolidat si nu din rea vointa, drept pentru 
care solicita admiterea contestatiei si exonerarea de la plata dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere calculate prin decizia nr…./31.05.2012.  
  

II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./31.05.2012 
organele fiscale din cadrul A.F.P. Tg-Jiu au stabilit în sarcina contestatoarei 
accesorii în sumă totală de … lei reprezentând: 

- … lei accesorii impozit pe veniturile din salarii; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei de asigurări sociale datorată de 

angajator; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale 

reŃinută de la asiguraŃi; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorată 

de angajator; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări pentru şomaj 

reŃinută de la asiguraŃi; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată 

de angajator; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută 

de la asiguraŃi; 
- … lei accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de 

la persoane juridice sau fizice. 
Accesoriile în sumă totală de … lei au fost calculate în temeiul art.88 lit.c) 

si art.119 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
III. Având în vedere susŃinerile contestatoarei şi documentele invocate de 

aceasta, constatările organelor fiscale şi actele normative invocate de 
contestatoare şi de organele fiscale, se reŃin următoarele: 
 

Cauza supus ă solu Ńionării o reprezint ă legalitatea oblig ării petentei la 
plata accesoriilor, în sum ă de … lei, stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga Ńiile de plat ă accesorii nr…./31.05.2012, în condi Ńiile depunerii 
declara Ńiilor rectificative privind suplimentarea obliga Ńiilor fiscale datorate 
bugetului consolidat al statului, ca urmare a puner ii în executare a unei 
sentin Ńe judec ătoreşti referitoare la achitarea drepturilor salariale 
câştigate în instan Ńă de contestatori ai petentei. 

 
În fapt, din actele existente la dosar rezultă că prin SentinŃa civila 

nr.2997/2011 pronuntata in dosarul nr…./P/2011, ramasa definitiva prin decizia 
nr…./07.02.2012, Curtea de Apel Craiova a admis acŃiunea formulată de 
reclamanta Y şi a obligat X la plata catre petenta a unei despagubiri egala cu 
salariile indexate, majorate si reactualizate de la data emiterii deciziei (incepand 
cu data de 10.12.2010) pana la data reintegrarii.  

FaŃă de această situaŃie, X a depus la organul fiscal declaraŃii rectificative, 
in data de 28.05.2012, avand scadente in perioada 25 februarie  2011 – 25 
aprilie 2012 cu suplimentarea obligaŃiilor de plată, prin care corectează 
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declaraŃiile iniŃiale. Platile efectuate pentru aceste diferente au fost efectuate cu 
OP nr…./29.05.2012, in suma de … lei si OP nr…./29.05.2012, in suma de … 
lei. 

Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …/31.05.2012 
organele fiscale din cadrul A.F.P. Tg-Jiu au stabilit în sarcina contestatoarei 
accesorii în sumă totală de … lei aferente debitelor cu titlu de impozit pe 
veniturile din salarii, contribuŃie de asigurări sociale datorată de angajator, 
contribuŃie individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi, contribuŃie de 
asigurări pentru şomaj datorată de angajator, contribuŃie individuală de asigurări 
pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi, contribuŃie pentru asigurări de sănătate 
datorată de angajator, contribuŃie pentru asigurări de sănătate reŃinută de la 
asiguraŃi şi contribuŃie pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice 
sau fizice. 
 

În drept , în speŃă sunt aplicabile dispoziŃiile art.119 alin. (1), art.120 
alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi art.120 ^1 alin.(1), alin.(2) pct.a) din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: 

"ART. 119 
DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere  
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a 

obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de 
întârziere.  

ART. 120 
Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

(2) Pentru diferen Ńele suplimentare de crean Ńe fiscale rezultate din 
corectarea declara Ńiilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
dobânzile se datoreaz ă începând cu ziua imediat urm ătoare scaden Ńei 
crean Ńei fiscale pentru care s-a stabilit diferen Ńa şi până la data stingerii 
acesteia inclusiv. 

(3) În situa Ńia în care diferen Ńele rezultate din corectarea declara Ńiilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negat ive în raport cu 
sumele stabilite ini Ńial, se datoreaz ă major ări de întârziere pentru suma 
datorat ă după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat  
următoare scaden Ńei şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 

ART. 120^1*) 
Penalit ăŃi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate 

de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale 
principale. 

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel: 
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a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu 
se datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale 
principale stinse”. 

 
În consecinŃă, accesoriile se calculează pentru sume datorate şi neplătite 

la scadenŃă la bugetul general consolidat, organele fiscale din cadrul A.F.P. Tg-
Jiu stabilind pentru obligaŃiile de plată rezultate in urma depunerii de catre X a 
declaraŃiilor rectificative, accesorii în sumă totală de … lei.  

Stingerea obligatiilor de plata din declaraŃiile rectificative, depuse de 
petenta in data de 28.05.2012, în fişa sintetică pe plătitor a fost efectuată 
conform art.115, alin.2) pct.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, unde se stipulează: 

“(2) Vechimea obligaŃiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 
a) în funcŃie de scadenŃă, pentru obligaŃiile fiscale principale”. 

 
Având în vedere dispoziŃiile legale citate mai sus, precum şi actele 

existente la dosar se reŃine că în mod legal au fost stabilite în sarcina 
contestatoarei dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de … lei 
aferente debitelor declarate de societate prin declaraŃiile rectificative, depuse de 
petenta în data de 28.05.2012, pentru anul 2011 şi ianuarie – martie 2012, 
urmarea executării sentinŃei judecătoreşti, întrucât accesoriile se calculează în 
funcŃie de scadenŃa obligaŃiilor de plată neachitate. 

În ceea ce priveşte susŃinerilor contestatoarei, acestea nu pot fi reŃinute în 
soluŃionarea favorabilă a cauzei întrucât în condiŃiile corectării declaraŃiilor, 
accesoriile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei 
fiscale pentru care s-a stabilit diferenŃa şi până la data stingerii acesteia 
inclusiv. 

 
Prin urmare, în conformitate cu dispoziŃiile art.216 alin.(1) din Ordonanta 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1, lit.a) din Ordinul 
Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia “contestaŃia poate 
fi respinsă ca: a) neîntemeiată, în situaŃia în care argumente de fapt şi de drept 
prezentate în susŃinerea contestaŃiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse 
prin actul administrativ fiscal atacat”, urmează să fie respinsă ca neîntemeiată 
contestaŃia pentru suma totală de … lei reprezentând accesorii aferente 
suplimentării debitelor constituite de societate prin declaraŃiile rectificative. 

 
Pentru considerentele reŃinute, în temeiul prevederilor legale invocate în 

conŃinutul deciziei, precum şi în baza art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1, lit.a) din Ordinul Preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.2137/2011 privind aprobarea 
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InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, D.G.F.P. Gorj prin directorul executiv,   
  
 
 
       D E C I D E : 
  
 

1. Repingerea in totalitate a contestatiei formulate de X împotriva Deciziei 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…./31.05.2012, emisă de A.F.P. Tg-
Jiu, ca neintemeiata. 
 

2. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac 
si poate fi atacata la Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala si Contencios 
Administrativ, in termen de 6 luni de la data comunicarii prezentei. 

 
 

                                      
                                                                    
 
 
 


