
 1 

006608NT 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia 
Finantelor Publice prin adresa nr..../03.01.2008 inregistrata la directie sub 
nr..../04.01.2008, cu privire la contestatia formulata de UNITATEA X. 

Contestatia, inregistrata la Administratia Finantelor Publice sub nr. 
../27.12.2007, a fost formulata impotriva Deciziilor nr.... si .../11.12.2007 referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale si are ca obiect majorarile de 
intarziere in suma totala de ... lei, respectiv: 
 -majorari de intarziere in suma de ... lei aferente impozitului pe veniturile din 
salarii; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari sociale 
datorata de angajator; 
 -majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei individuale de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurare 
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari pentru 
somaj datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei individuale de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei pentru asigurari de 
sanatate datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si (2), art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) litera a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este competenta sa 
solutioneze pe fond contestatia formulata de UNITATEA X. 
                     

I.  Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziilor referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.... si .../11.12.2007 prin care s-au stabilit majorari 
de intarziere in suma de ... lei, motivand urmatoarele: 

- scoala este institutie bugetara cu data de lichidare a drepturilor banesti in jurul 
datei de 7, viramentele fiind facute la inceputul fiecarei luni; 

- decontarea cheltuielilor privind plata cheltuielilor de personal s-au facut in 
urma vizei Trezoreriei ... la controlul situatiei centralizatoare; 

- s-au inregistrat erori facute de scoala la declararea sumelor virate si anexeaza 
copie dupa instiintarea organului fiscal si dupa vizele Trezoreriei, cum ca au fost 
efectuate corect viramentele; 

- la sfarsitul lunii octombrie 2007 scoala a fost instiintata de A.F.P, cu adresa 
nr..../31.10.2007, ca figura cu sume achitate in plus, iar in urma declaratiilor 
rectificative s-a reglementat situatia sumelor declarate eronat. 
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In concluzie petenta solicita luarea in considerare a contestatiei privind 
obligativitatea penalitatilor, din cauza neconcordantei intre sumele virate si cele 
declarate eronat. 
 

II.  Administratia Finantelor Publice a emis la data de 11.12.2007, in temeiul 
art. 88 lit.c) si art.119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru UNITATEA X, Deciziile 
nr.... si ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, 
prin care a calculat urmatoarele:  
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente impozitului pe venitul din salarii, stabilite prin Decizia 
nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, stabilite 
prin Decizia nr..../11.12.2007;  
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale datorata de angajator, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator, 
stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinuta de la 
asigurati, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate datorata de 
angajator, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati, 
stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
suma de ... lei aferente impozitului pe venitul din salarii, stabilite prin Decizia 
nr..../11.12.2007; 

     - majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
 suma de ... lei aferente contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, 
 stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007;  
    - majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
 suma de ... lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale retinuta de la 
 asigurati, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 

- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale datorata de angajator, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
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- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurari pentru somaj datorata de angajator, 
stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
suma de ... lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate datorata de 
angajator, stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, in 
suma de ... lei aferente contributiei de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati, 
stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007; 

Documentele prin care s-au individualizat sumele de plata le reprezinta 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat nr..../25.01.2006 si 
declaratia rectificativa nr..../08.11.2007. 
 

III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative 
in vigoare pe perioada pentru care s-au calculat majorari de intarziere, se retin 
urmatoarele: 
 

1. Cauza supusa solutionarii este daca masura calcularii de catre 
Administratia Finantelor Publice prin Decizia nr.... din data de 11.12.2007, in 
sarcina UNITATEA X, a majorarilor de intarziere in suma de ... lei aferente 
impozitului pe veniturile din salarii si  contributiilor la bugetul asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale, este legala, in conditiile in care unitatea nu a 
achitat la termenul legal obligatiile fiscale. 

In fapt, 
La data de 25.01.2006 unitatea a depus la organul fiscal declaratia privind 

obligatiile de plata la bugetul general consolidat pentru luna decembrie 2005, cu 
scadenta la 25.01.2006, inregistrata sub nr.... in care declara urmatoarele sume: 

- ... lei - impozitul pe veniturile din salarii; 
- ... lei - contributia de asigurari sociale datorata de angajator; 
- ... lei - contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati; 
- ... lei - contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale  
datorata de angajator; 
- ... lei - contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator; 
- ... lei - contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati; 
- ... lei - contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator; 
- ... lei - contributia de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati.  
Conform evidentei pe platitor la data de 02.02.2006 unitatea achita obligatiile 

fiscale aferente lunii decembrie 2005 cu scadenta la data de 25.01.2006 astfel: 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand impozitul pe veniturile din salarii; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de 
angajator; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia individuala de asigurari sociale 
retinuta de la asigurati; 
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- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de 
munca si boli profesionale  datorata de angajator; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia de asigurari pentru somaj datorata 
de angajator; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia individuala de asigurari pentru 
somaj retinuta de la asigurati; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia pentru asigurari de sanatate 
datorata de angajator; 
- ... lei cu OP nr.... reprezentand contributia de asigurari de sanatate retinuta de 
la asigurati.  
Administratia Finantelor Publice a emis decizia referitoare la obligatiile de plata 

accesorii aferente obligatiilor fiscale nr..../11.12.2007, prin care s-au calculat pentru 
impozitul pe veniturile din salarii si contributiilor la bugetul asigurarilor sociale si 
fondurilor speciale, pentru perioada 25.01.2006 – 02.02.2006, majorari de 
intarziere in suma totala de ... lei. 

Petenta contesta aceste majorari de intarziere, motivand ca institutia este 
institutie bugetara cu data de lichidare a drepturilor banesti in jurul datei de 7, 
viramentele fiind facute la inceputul fiecarei luni. 
 In drept, 

Referitor la stabilirea majorarilor de intarziere O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede 
urmatoarele : 

- la art. 119  alin.(1)  
,,Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor 

de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.” 
-    la art. 120 alin. (1) 
,,Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua 

imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.’’ 

Referitor la termenul de plata al impozitelor si contributiilor  
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile 

si completarile ulterioare, prevede urmatoarele : 
- la art.111 alin.(6) 
,,Contribu�iile sociale administrate de Ministerul Economiei �i Finan�elor, 

dup� calcularea �i re�inerea acestora conform reglement�rilor legale în materie, 
se vireaz� pân� la data de 25 a lunii urm�toare celei pentru care se efectueaz� 
plata drepturilor salariale.’’ 

Art.58 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal prevede: 
,,Pl�titorii de salarii �i de venituri asimilate salariilor au obliga�ia de a 

calcula �i de a re�ine impozitul aferent veniturilor fiec�rei luni la data efectu�rii 
pl��ii acestor venituri, precum �i de a-l vira la bugetul de stat pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei pentru care se pl�tesc aceste venituri.’’ 
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 Fata de situatia de fapt si de drept prezentata anterior, retinem urmatoarele:  
UNITATEA X a depus la data de 25.01.2006 declaratia nr.... privind obligatiile 

de plata la bugetul general consolidat pentru luna decembrie 2005, cu termen de 
plata la data de 25.01.2006 si a achitat aceste obligatii fiscale in data de 
02.02.2006. 

Constatandu-se intarzieri la stingerea obligatiilor fiscale declarate prin 
declaratia nr..../25.01.2006, respectiv stingerea acestora la data de 02.02.2006 fata 
de termenul de scadenta de 25.01.2006, in mod legal Administra�ia Finan�elor Publice  
a emis Decizia nr.... din data de 11.12.2007 referitoare la obligatiile de plata 
accesorii, prin care s-au calculat in sarcina UNITATII X  majorari de intarziere in 
suma de ... lei aferente impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor la bugetul 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale, urmând a se respinge ca neîntemeiata 
contestatia formulat� de petenta pentru aceasta suma. 

 
2. Cauza supusa solutionarii este daca masura calcularii de catre 

Administratia Finantelor Publice prin Decizia nr.... din data de 11.12.2007, in 
sarcina UNITATII X, a majorarilor de intarziere in suma de ... lei aferente 
impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor la bugetul asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale, este legala, in conditiile in care unitatea a 
modificat obligatiile declarate initial prin depunerea de declaratii rectificative. 

In fapt, 
La data de 27.02.2006  UNITATEA X depune la A.F.P. declaratia nr.... privind 

obligatiile de plata la bugetul general consolidat pentru luna ianuarie 2006, cu termen 
de plata 27.02.2006, prin care declara urmatoarele sume:  

- ... lei - impozitul pe veniturile din salarii; 
- ... lei - contributia de asigurari sociale datorata de angajator; 
- ... lei - contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati; 
- ... lei - contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale  
datorata de angajator; 
- ... lei - contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator; 
- ... lei - contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator; 
- ... lei - contributia de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati.  
La sesizarea A.F.P., in data de 08.11.2007 scoala depune la organul fiscal 

declaratia rectificativa nr.... pentru luna ianuarie 2006 prin care corecteaza 
contributiile declarate initial, in sensul majorarii acestora astfel: 

-  cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, impozitul pe veniturile din salarii; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurari sociale datorata 
de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia individuala de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale  datorata de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator; 
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- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia pentru asigurari de sanatate 
datorata de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati. 
In data de 13.11.2007 societatea depune a doua declaratie rectificativa pentru 

luna ianuarie 2006, inregistrata la organul fiscal sub nr.... prin care corecteaza sumele 
din declaratia rectificativa nr..../08.11.2007, in sensul diminuarii lor astfel: 

-  cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei impozitul pe veniturile din salarii; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurari sociale datorata 
de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia individuala de asigurari 
sociale retinuta de la asigurati; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale  datorata de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei, contributia pentru asigurari de sanatate 
datorata de angajator; 
- cu suma de ... lei, de la ... lei la ... lei,  contributia de asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati. 
A.F.P. a procedat la stingerea impozitului pe veniturile din salarii si a 

contributiilor la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale constituite in baza 
declaratiei rectificative nr..../08.11.2007, cu termen de plata la 27.02.2006, astfel: 

- ... lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii: 
- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr....  
prin care a fost diminuat impozitul aferent lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de angajator: 
- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../08.10.2007; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 23.10.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la 
asigurati: 

- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale  datorata de angajator: 

- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
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- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia de asigurari pentru somaj datorata de 
angajator: 

- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia pentru asigurari de sanatate datorata de 
angajator: 

- ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

- ... lei reprezentand contributia de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati: 
 - ... lei cu OP nr..../07.02.2006; 
- ... lei prin depunerea declaratiei rectificative la data de 13.11.2007 nr.... 
prin care a fost diminuata contributia aferenta lunii ianuarie 2006; 
- ... lei cu OP nr..../07.11.2007. 

 Administratia Finantelor Publice a emis decizia de calcul accesorii 
nr..../11.12.2007 prin care a calculat majorari de intarziere in suma totala de ... lei, 
pentru perioada 27.02.2006 – 07.11.2007, pentru impozitul pe veniturile din salarii si 
contributiile la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale constituite in baza 
declaratiei rectificative nr..../08.11.2007. 

Petenta contesta aceste majorari de intarziere in suma totala de ... lei, motivand 
ca desi s-au inregistrat erori facute de unitate la declararea sumelor virate, 
viramentele au fost efectuate corect. 
 In drept, 

Referitor la ordinea stingerii datoriilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.115  
alin.(1) si (2) prevede urmatoarele : 

,,Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu�ii �i 
alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma 
pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile 
corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe care o stabile�te contribuabilul 
sau care este distribuit�, potrivit prevederilor art. 114, de c�tre organul fiscal 
competent, dup� caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urm�toarea ordine: 

 a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din graficul de plat� a 
obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare la plat�, precum �i majorarea de 
întârziere datorat� în luna curent� din grafic sau suma amânat� la plat�, împreun� cu 
0plat� se împline�te în luna curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a c�ror 
plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
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b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu 
excep�ia cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� prevederile art. 
169 în mod corespunz�tor; 

c) sumele datorate în contul urm�toarelor rate din graficul de plat� a obliga�iei 
fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare, pân� la concuren�a cu suma e�alonat� la 
plat� sau pân� la concuren�a cu suma achitat�, dup� caz, precum �i suma amânat� la 
plat� împreun� cu major�rile de întârziere datorate pe perioada amân�rii, dup� caz; 

d) obliga�iile cu scaden�e viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 

     a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale; 
     b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale 
stabilite de organele competente, precum �i pentru obliga�iile fiscale accesorii; 
     c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor fiscale 
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite de 
contribuabil.” 

Referitor la stabilirea majorarilor de intarziere O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat, in vigoare incepand cu 01.01.2007, prevede 
urmatoarele : 

- la art. 119  alin.(1)  
,,Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor 

de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.” 
- la art. 120 alin. (1), (2) si (3) 
,,(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu 

ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 

(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de 
întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei 
fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia 
inclusiv. 

(3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea declara�iilor sau 
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite 
ini�ial, se datoreaz� major�ri de întârziere pentru suma datorat� dup� corectare 
ori modificare, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei �i pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv.’’ 

Referitor la regimul juridic al declaratiilor fiscale, la punctul 78.1. din 
H.G.nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, este prevazut ca  

 ,,Declaratiile fiscale sunt documente prin care se declara: 
a) impozitele, taxele si contributiile datorate, in cazul in care, potrivit legii, 

obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului; 
b) bunurile si veniturile impozabile, in cazul in care, potrivit legii, stabilirea 

impozitului si a taxei se face de organul fiscal; 
c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, in cazul in care platitorul are 

obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa impozite si taxe”, 
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iar la punctul 81.1 din acelasi act normativ se precizeaza ca  
 ,,Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabili, din proprie 

initiativa, ori de cate ori constata erori in declaratia initiala, prin depunerea unei 
declaratii rectificative la organul fiscal competent.” 

Conform art.216 alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,,Prin decizie se poate 
desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� 
se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 

Potrivit pct.12.7 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�: 

,,Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect 
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente.’’ 
 
 Fata de cele prezentate in fapt si in drept retinem urmatoarele: 

UNITATEA X datora bugetului general consolidat impozitul pe veniturile din 
salarii si contributiile la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale aferente lunii 
ianuarie 2006, cu termen de plata 27.02.2006, ca urmare a depunerii declaratiei 
initiale nr..../27.02.2006, a declaratiei rectificative nr..../08.11.2007 prin care a 
suplimentat obligatiile de plata declarate initial si a declaratiei rectificative 
nr..../13.11.2007 prin care a diminuat obligatiile inscrise in declaratia rectificativa din 
08.11.2007. 
  A.F.P. la calculul majorarilor de intarziere, prin decizia de calcul accesorii 
nr..../11.12.2007, nu a tinut cont de depunerea declaratiei rectificative 
nr..../13.11.2007 prin care unitatea a diminuat sumele inscrise in declaratia 
rectificativa nr..../08.11.2007, calculand majorari de intarziere si pentru sumele 
cu care au fost diminuate obligatiile aferente lunii ianuarie 2006. 

Potrivit reglementarilor legale in situatia in care diferentele rezultate din 
corectarea declaratiilor sunt negative in raport cu sumele declarate initial, se 
datoreaza majorari de intarziere doar pentru suma datorata dupa corectare, daca 
stingerea acesteia s-a facut cu intarziere. 

Intrucat pana la data depunerii declaratiilor rectificative pentru luna ianuarie 
2006, nr..../08.11.2007 si nr..../13.11.2007, scoala a mai depus declaratii si a mai 
facut plati in contul impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor la bugetul 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale, iar A.F.P. a efectuat in mod eronat stingerea 
obligatiilor fiscale, Directia Generala a Finantelor Publice nu se poate pronunta asupra 
celor inscrise in Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale nr..../11.12.2007 emisa de A.F.P.  privind majorarile de intarziere in suma de ... 
lei, urmand a se desfiinta decizia de calcul accesorii nr..../11.12.2007, iar organul 
fiscal emitent al deciziei atacate sa procedeze conform prevederilor art.115 si 
art.120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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Pentru considerentele aratate, in temeiul prevederilor art.210, art.216 alin. (1) si 

(3) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 
 

D E C I D E: 
 

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de UNITATEA X 
pentru suma de ... lei reprezentand:  

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente impozitului pe veniturile din 
salarii; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari sociale 
datorata de angajator; 
 -majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei individuale de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari pentru 
somaj datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei individuale de 
asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei pentru asigurari de 
sanatate datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati, 
stabilite prin Decizia nr..../11.12.2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii 
aferente obligatiilor fiscale emisa de A.F.P.  

2. Desfiintarea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale nr..../11.12.2007 emisa de A.F.P. pentru UNITATEA X prin care au 
fost calculate majorari de intraziere in suma de ... lei reprezentand: 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente impozitului pe veniturile din 
salarii; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari sociale 
datorata de angajator; 
 -majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei individuale de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari pentru 
somaj datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei pentru asigurari de 
sanatate datorata de angajator; 

-majorari de intarziere in suma de ... lei aferente contributiei de asigurari de 
sanatate retinuta de la asigurati, 
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urmand ca in 30 de zile de la comunicare, organul fiscal teritorial sa procedeze 
conform celor retinute prin prezenta decizie si sa emita o noua decizie de calcul 
accesorii, daca va fi cazul.  
 
 Decizia poate fi atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la data comunicarii 
acesteia, conform prevederilor legale. 
 
 

 
 
   

  


