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DECIZIA NR. DGc 4639/19.11.2013 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

S.C. „X” S.R.L. IAŞI 
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. 

......../09.08.2013  
 

  
                        Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi cu adresa nr. …..din 11.09.2013, 
înregistrată la instituţia noastră sub nr. …… din 11.09.2013, cu privire la 
contestaţia formulată de S.C. „X” S.R.L., cu sediul în municipiul …., b-dul 
….. nr. 3, bl. X 11, sc. C, et. 1, ap. 11, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22/…../2003, cod de înregistrare fiscală 
RO ……, administrator A 

Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de A lei stabilită 
prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ..... din data de 
10.07.2013 şi reprezintă: 

-  .... lei -  dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului 
pe veniturile din salarii;  

- ......lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
de asigurări sociale datorată de angajator; 

-  …. lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 

-  …..lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru şomaj datorată de angajator; 
                   -  ….lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
individuale de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
                  - …. lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate datorată de angajator; 
                   - … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
                    - …lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru concedii şi indemnizaţii de la personae juridice sau fizice. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 



 
      

 
 

 

2

www.anaf.ro 

                    Contestaţia este semnată de către domnul A, în calitate de 
administrator şi poartă amprenta în original a ştampilei S.C. „X” S.R.L. 
IAŞI. 
  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare nr. .... din 09.09.2013, semnat de conducătorul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, prin care se menţionează faptul că s-a 
refăcut calculul accesoriilor prin Referatul nr. .....din 09.09.2013 şi s-a emis 
Decizia de impunere nr. ...... din 09.09.2013 prin care s-au scăzut din 
evidenţa fiscală accesorii în sumă de .... lei, ca urmare, contestaţia 
formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
..... din 10.07.2013, pentru suma de ..... lei, a rămas fără obiect. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal atacat a fost 
transmis prin poştă în data de 25.07.2013, iar contestaţia a fost depusă în 
data de 09.08.2013, la Administraţia Judeţeană aFinanţelor Publice Iaşi, 
unde a fost înregistrată sub nr. ..... 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin 
Serviciul 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 contestă Decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. ….. din 10.07.2013  motivând faptul că a depus 
declaraţiile pentru perioada martie – iulie 2011, acestea nu au fost validate, 
însă plata obligaţiilor fiscale s-a făcut la termen, ca urmare, solicită 
anularea accesoriilor aferente declaraţiilor depuse şi validate în luna iunie 
2013. 
   
  II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, în prezent, Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi a emis pe numele S.C. „X” S.R.L. IAŞI Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ..... din  10.07.2013 prin care, 
în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a stabilit dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă 
totală de 464 lei, aferente impozitului pe veniturile din salarii şi a 
contribuţiilor sociale.dividende persoane fizice. 
 
  III. Având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, susţinerile organului de administrare fiscală, motivaţiile 
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contestatoarei, precum şi actele normative incidente cauzei se reţin 
următoarele: 
 
  Referitor la dobânzile şi penalităţile de întârziere în sumă 
de ..... lei, aferente impozitului pe veniturile din salarii şi a 
contribuţiilor sociale, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea pe fond a 
contestaţiei, în condiţiile în care accesoriile în cauză au fost anulate 
de organul fiscal prin emiterea Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ...... 
din 09.09.2013. 
 
  În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. ......din 10.07.2013 s-au stabilit în sarcina petentei  dobânzi şi penalităţi 
de întârziere în sumă totală de .....lei, aferente impozitului pe veniturile din 
salarii şi a contribuţiilor sociale, calculate pentru perioada 26.04.2011 – 
12.06.2013. 
        Contestatoarea motivează  că a achitat în termenul legal 
impozitul, însă a depus cu întârziere declaraţiile pentru perioada martie – 
iulie 2011, declaraţiile fiind depuse în luna iunie 2013. 
  Prin Referatul motivat nr. ….. din 09.09.2013, organul fiscal 
menţionează că accesoriile au fost recalculate şi s-a desfiinţat în totalitate 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ..... din 10.07.2013 
prin emiterea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ….. din 09.09.2013.   
  Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ….. din 09.09.2013 au fost diminuate 
dobânzile şi penalităţile de întârziere în sumă de ….. lei, aferente 
impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, stabilite iniţial 
prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …. din 
10.07.2013, contestate de petentă. 
  

În drept, art. 205 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 206 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: 

 
„ART. 205 
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 
Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la 
acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. 
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(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră 
că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau 
prin lipsa acestuia. 
 
                    ART. 206 

(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi 
măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau 
în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

De asemenea, la art. 213 alin. (1) din acelaşi act normativ se 
prevede: 

“În soluţionarea contestaţiei organul competent va 
verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii 
actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de 
susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de 
documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se 
face în limitele sesizării”. 

Avînd în vedere faptul că accesoriile în sumă de .... lei 
stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. ....din 
10.07.2013, ce face obiectul contestaţiei, au fost scăzute din evidenţa 
fiscală prin emiterea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite 
în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ….. din 09.09.2013, contestaţia S.C. 
„X” S.R.L. IAŞI urmează a se respinge contestaţia ca fiind fără obiect 
pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere în sumă de .... lei aferente 
impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale.   

 
  Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 210 
şi art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi   

 
 DECIDE :  
 

Art.1 Respingerea contestaţiei formulate de S.C. „X” S.R.L. 
IAŞI, ca rămasă fără obiect, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ..... din 10.07.2013, pentru suma de A lei, ce reprezintă: 

 - .... lei -  dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului 
pe veniturile din salarii;  

- .....lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
de asigurări sociale datorată de angajator; 

-  …lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 

- … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru şomaj datorată de angajator; 
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                   -  … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
individuale de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
                  - …. lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate datorată de angajator; 
                   - … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi; 
                    - … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei 
pentru concedii şi indemnizaţii de la personae juridice sau fizice. 

 
  Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Judeţene Finanţelor Publice Iaşi, 
spre a fi dusă la îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac. 
                   Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Iaşi. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
                                                
 
 
 

ŞEF SERVICIU 
SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,                                               

 
 
 
 
 
            Întocmit, 
                              consilier superior  
 
 
 
 
 
                                                                                                                4ex./14.11.2013 


