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                            DECIZIA NR. 162/21.06.2010 
privind  soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                 Grup X 
  înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi  
                                     sub nr. .........17.05.2010 
 
  
    
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Oraşului Tîrgu Frumos, Birou colectare-executare silită, cu adresa 
nr. ...... din 18.05.2010, înregistrată la instituţia noastră sub 
nr.........../19.05.2010 cu privire la contestaţia formulată de GRUP X cu 
sediul în oraşul Târgu Fumos, str. Cuza Vodă nr........, judeţul Iaşi, având 
cod unic de înregistrare fiscală  ................... 
 

          Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr....... din data de 
12.04.2010, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Tîrgu 
Frumos. 
    
                   Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă: 

      -   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
 sociale datorate de angajator; 
      -  S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 

 de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi; 
               -      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 de asigurări  
         pentru şomaj datorate de angajator; 

              -     S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 
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    de asigurări pentru şomaj reţinute de la asiguraţi; 
     -    S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
           asigurări de sănătate datorate de angajator; 
     -    S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                        asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
     -      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, 
având în vedere data comunicării actului administrativ fiscal contestat prin 
poştă în data de 27.04.2010, conform confirmării de primire anexată în 
copie la dosarul cauzei şi data depunerii contestaţiei 17.05.2009, la 
Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Tîrgu Frumos, unde a fost 
înregistrată sub nr.............. 
         
                 Contestaţia este semnată de către directorul GRUPULUI X, în 
persoana d-lui ................ şi poartă amprenta ştampilei instituţiei în original.   
                  
 Contestaţia este însoţită de Referatul cu propunerea de 
soluţionare nr. ...... din data de 18.05.2010, semnat de conducătorul 
organului care a încheiat actul atacat, respectiv Administraţia Finanţelor 
Publice a Oraşului Târgu Frumos în care se menţionează că „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”, aşa cum prevede art.120 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

          
        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.GRUP X depune în data de 17.05.2010 la Administraţia 
Finanţelor Publice a Oraşului Tîrgu Frumos contestaţie înregistrată sub 
nr.5904, formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr. .........din data de 27.04.2010, 
motivând în susţinerea contestaţiei  următoarele:  
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 1.Întârzierea la plată a sumei de S lei cu 12 zile, nu a fost 
intenţionată, ci generată de lipsa disponibilului din cont la data de 
25.02.2010, iar în acest sens anexează extrasul de cont şi adresele 
nr.../10.02.2010 şi ..../22.02.2010 adresate ordonatorului principal de 
credite, Oraşul Tg.Frumos, pentru suplimentare.           

 2.De bună credinţă au fost când au declarat sumele datorate 
prin Declaraţia 102 nr......./25.02.2010 şi nu au acordat premiul anual sub 
formă de avans pentru a nu-l declara la acea dată. 

  
         II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor 

Publice a Oraşului Tîrgu Frumos  prin Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr...../12.04.2010, 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 cu completările 
ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor 
sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, a calculat în 
sarcina GRUPULUI X accesorii în sumă totală de S lei, reprezentând: 

      -   S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
   sociale datorate de angajator; 
      -   Slei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

  individuale de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi; 
               -       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 de asigurări  
          pentru şomaj datorate de angajator; 

               -      S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 
    de asigurări pentru şomaj reţinute de la asiguraţi; 

      -   S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
            asigurări de sănătate datorate de angajator; 
      -   S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                         asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
     -      S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                         concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
                         fizice. 
 
         III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile 

contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi 
prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
 
                  Cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa dacă, 
legal organul fiscal a stabilit în sarcina GRUPULUI X prin Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale 
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nr. ....din data de 12.04.2010, obligaţii de plată accesorii, în sumă de S 
lei în condiţiile în care debitele care le-au generat nu au fost achitate la 
termenele de scadenţă.   
           
  În fapt, Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Tîrgu 
Frumos, Biroul Colectare Executare Silită, a emis Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr. .. din data de 
12.04.2010 prin care au calculat majorări de întârziere aferente contribuţiilor 
declarate de GRUP X pentru perioada 25.02.2010-09.03.2010, care nu au 
fost achitate la termenele de scadenţă.  

         GRUP Xcontestă majorările de întârziere susţinând faptul că a 
întârziat cu plata debitelor deoarece nu a avut disponibil în cont la data de 
25.02.2010, anexând în acest sens extrasul de cont, precum şi adresele 
prin care au solicitat suplimentarea bugetară pentru plata acestor obligaţii. 

        
  Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezultă faptul 

că petentul nu a achitat la termenul scadent debitele declarate.    
                                                                                                                                
           Cu privire la majorările de întârziere calculate pentru perioada 
25.02.2010-09.03.2010, în sumă totală de S lei aferente debitelor în sumă 
totală de S lei reprezentând contribuţii la bugetul asigurărilor sociale şi 
fondurilor speciale, precizăm următoarele:   

           
          Documentul care a stat la baza înregistrării în evidenţa fiscală a 

acestor debite este Declaraţia cod 102 privind obligaţiile de plată la 
bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale nr...../25.02.2010. 

          Prin această declaraţie petentul declară contribuţii la bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale în sumă totală deSlei cu 
scadenţă la data de 25.02.2010.          

          Din debitul declarat în sumă totală de S.lei, contestatorul a 
achitat doar suma de Slei( în data de 07.01.2010 suma deSlei şi în data de 
09.02.2010 suma de S lei), astfel că la data de 25.02.2010 au rămas debite 
restante în sumă deS lei. 

          Cele două plăţi efectuate  de petent în sumă totală de S lei au 
fost distribuite pentru achitarea obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor 
sociale şi fondurilor speciale, fiind detaliate în Înştiinţarea privind stingerea 
creanţelor fiscale nr.2/16.03.2010, comunicată petentului prin publicare în 
pagina de internet a Ministerului  Finanţelor Publice în data de 16.03.2010. 

         Faptul că la data de 25.02.2010 petentul înregistrează debite 
restante reprezentând contibuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor speciale în sumă totală de S lei, iar aceast debit a fost stins prin 
plată în data de 09.03.2010, pentru această perioadă 25.02.2010 – 
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09.03.2010, s-au calculat accesorii aferente celor 12 zile de întârziere în 
sumă totală de S lei, aplicându-se o cotă de 0.1%.     
                   Mai precizăm că, suma de S lei achitată în data de 09.03.2010, 
a fost distribuită pentru achitarea obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor 
sociale şi fondurilor speciale, fiind detaliate în Înştiinţarea privind stingerea 
creanţelor fiscale nr..../16.04.2010, comunicată petentului prin publicare în 
pagina de internet a Ministerului  Finanţelor Publice în data de 16.03.2010 
 Distribuirea sumelor s-a efectuat conform Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314 din 11 
septembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor 
plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţilor fiscale 
înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare. 

      
         În drept,  în speţă sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1), 

alin.(4) şi art.120 alin.(1) şi alin.(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 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 

        (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. 
                  [...]. 
                 (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare 
zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
  
 Faţă de prevederile legale mai sus menţionate se reţine că, 
pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale se datorează majorări de 
întârziere de 0,1% începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii acestora. 

   Având în vedere situaţia prezentată, se fac aplicabile prevederile 
menţionate mai sus, deoarece majorările de întârziere stabilite prin  Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale 
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nr.....12.04.2010 în sumă de S lei, sunt aferente debitelor declarate de 
contestator şi neachitate la termen.  

         Astfel că, motivaţia petentului, precum că întârzierea la plată a 
sumei de S lei a fost generată de lipsa disponibilului din cont la data de 
25.02.2010, nu este relevantă în soluţionarea favorabilă a cauzei deoarece 
din prevederile legale invocate nu rezultă excepţii care ar duce la 
necalcularea şi nedatorarea acestor accesorii.    
                        
 Pe cale de consecinţă, având în vedere cele expuse mai sus, 
se reţine că legal organul fiscal a respectat  prevederile art.88 lit. c) si 
art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile art.13 din acelaşi act normativ, conform căruia: “Interpretarea 
reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum 
este exprimată în lege”, motiv pentru care contestaţia formulată de GRUP 
X, va fi respinsă ca neîntemeiată. 

         
        Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art.119 

alin.(1), alin.(4) si art.120 alin.(1) şi alin.(7), precum şi art. 216 alin.(1) 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. ......2010, Directorul executiv al Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi   

 
 
DECIDE : 

 
 
                 Art. 1 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de 
GRUP X pentru suma totală de S lei, reprezentând : 

      -   S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări  
  sociale datorate de angajator; 
      -   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  

 individuale de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi; 
               -      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 de asigurări  
         pentru şomaj datorate de angajator; 

               -      S lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 
    de asigurări pentru şomaj reţinute de la asiguraţi; 

      -   S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
           asigurări de sănătate datorate de angajator; 
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      -   S  lei  - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                        asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
     -      S  lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                        concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
                        fizice. 
    Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 

decizie contestatorului şi Administraţiei Finanţelor Publice a Oraşului Târgu 
Frumos, Birou Colectare-Executare Silită, 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, contestatorul poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 

 
                 


