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       DECIZIA NR.51 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006 
 
 
     Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL. 
       SC X SRL contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr… încheiat� la data de 
…2006 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
Hunedoara �i care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii 
fiscale, contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorat� de angajator, impozit dividende persoane 
fizice, contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de �omeri, contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, contribu�ia de 
asigur�ri de s�n�tate pentru personae care satisfac stagiul militari 
�i contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate pentru personae aflate în 
concediu medical sau pentru îngrijire copil.  
  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic 
sus�ine faptul c�, accesoriile calculate prin decizia contestat� se 
refer� la debite din luna martie 2005 declarate prin declara�ia 
nr…/25.04.2005 �i rectificate prin declara�ia rectificativ� 
nr…/30.05.2005. 
      De asemenea, pentru impozitul pe dividende persoane fizice 
s-au calculate accesorii la suma de … lei reprezentând sold la 
31.12.2004 - sum� eronat�. 
      In ceea ce prive�te impozitul s�n�tate pentru concedii 
medicale, suma de … lei debit provine din declara�ia lunii aprilie 
2005, achitat� împreun� cu s�n�tate asigura�i în contul de 
s�n�tate asigura�i cu OP nr…/25.05.2005. In prezent, s-a solicitat 
compensarea acestei sume achitate în plus la s�n�tate asigura�i 
cu s�n�tate concedii medicale. 
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        II. Organele de control din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului Hunedoara, au 
procedat la calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� 
pe pl�titor, a dobânzilor �i penalit��ilor datorate pentru debitele 
neachitate, începand cu data de 01.01.2005 pân� la data de 
16.03.2006. 
         Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara a 
comunicat SC X SRL deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor sale fiscale. Deciziile au fost emise in 
temeiul art. 86 lit.c) �i art.115 din OG nr. 92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�. 
  
          III. Având în vedere contesta�ia formulat� de 
societatea petent�, motivele invocate de peti�ionar� �i 
prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine c� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în mod 
corect �i legal, reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor 
Publice au stabilit în sarcina petentei dobânzi �i 
penalit��i de întârziere prin deciziile referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice. 
          
       Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii fiscale:  
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de �omeri, 
contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de                
angajator �i contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate pentru 
persoane care satisfac stagiul militar, cauza supus� 
solu�ion�rii este de a stabili dac� societatea datoreaz� 
bugetului de stat obliga�iile de plat� suplimentare stabilite în 
sarcina sa, reprezentând accesorii aferente unor debite 
declarate eronat de c�tre contribuabil� �i care au fost 
corectate de c�tre aceasta din proprie ini�iativ� prin declara�ie 
rectificativ�. 
       In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr…/…2006 întocmit� de c�tre 
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Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara au fost 
stabilite în sarcina agentului economic, obliga�ii de plat� 
suplimentare fa�� de bugetul consolidat al statului în sum� de … 
lei, reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de întârziere la 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de �omeri, contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, contribu�ia de 
asigur�ri de s�n�tate pentru persoane care satisfac stagiul militar, 
calculat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor declarate. 
       Accesoriile reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de 
întârziere, au fost calculate pentru neachitarea la scaden�� 
(25.04.2005) a obliga�iilor declarate eronat de c�tre petent� �i care 
au fost corectate de c�tre aceasta prin declara�ie rectificativ� la 
data de 30.05.2005. 
       Din con�inutul documentelor existente la dosarul cauzei, 
rezult� c� prin Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de 
stat înregistrat� la organul fiscal sub nr…/25.04.2005, petenta 
declara o obliga�ie de plat� mai mare, pe care o rectific� prin 
Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat înregistrat� 
la organul fiscal sub nr…/30.05.2005, a c�rei scaden�� la plat� 
este data de 25.04.2005. 
       Analizând cele dou� declara�ii depuse de c�tre petent� la 
organul fiscal se constat� c� agentul economic a completat eronat 
obliga�ia de plat� din declara�ia ini�ial�, în care fa�� de o obliga�ie 
real datorat�, aceasta a fost majorat� cu suma de … lei, eroare pe 
care societatea o corecteaz� prin declara�ia rectificativ� 
înregistrat� la organul fiscal sub nr…/30.05.2005. 
       Organul fiscal prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr…/…2006, procedeaz� la 
calculul obliga�iilor de plat� accesorii pentru obliga�ia declarat� 
eronat în sum� de … lei pentru perioada cuprins� între data 
scaden�ei obliga�iei de plat� �i data depunerii declara�iei 
rectificative. 
       Astfel, accesoriile stabilite prin Decizia de calcul nr…/…2006 
pentru obliga�iile în sum� de … lei declarate eronat prin Declara�ia 
nr…/25.04.2005, sunt în sum� de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 
 
       In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art. 115 
alin.(1), art.116 alin.(1) �i art.121 alin.(1) ale Cap.3 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
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fiscal�, unde referitor la calculul dobânzilor de întârziere �i 
penalit��ilor de întârziere, se precizeaz�: 
       CAP. 3 Dobanzi si penalitati de intarziere 
    ART.115 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 
întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere [...]”. 
   ART. 116 “ Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv [...].” 
    ART. 121 “ Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru 
fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a 
lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora 
inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.[...]” 
       Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
agen�ii economici datoreaz� bugetului de stat dobânzi �i penalit��i 
de întârziere “pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, obliga�ii de plat� accesorii 
care se calculeaz� pentru perioada cuprinsa între termenul de 
scaden�� �i data stingerii sumei datorate. 
       De asemenea se mai re�ine c� obliga�iile de plat� accesorii 
constând în dobânzi �i penalit��i de întârziere se calculeaz� 
pentru sume datorate �i neachitate la scaden��, ori în spe�a 
supus� prezentei analize se constat� ca organul fiscal din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Hunedoara a 
procedat la calculul acecesoriilor pentru obliga�ii create artificial 
datorit� erorii din Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul 
de stat, înregistrat� la organul fiscal sub nr…/25.04.2005. 
       Intrucât, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
obliga�iile accesorii se datoreaz� pentru obliga�ii de plat� real 
datorate �i deoarece contestatoarea nu datoreaza bugetului de 
stat suma de … lei, care reprezint� suma cu care s-a diminuat 
obliga�ia declarat� ini�ial eronat, prin depunerea declara�iei 
rectificative nr…/30.05.2005, se constat� c� aceasta nu datoreaz� 
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bugetului de stat nici dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente 
acestei obliga�ii. 
       Convingerea organului de solu�ionare a contesta�iei c� 
petenta nu datoreaz� bugetului de stat aceste obliga�ii de plat� 
suplimentare constând din accesorii calculate la obliga�ii create 
artificial prin depunerea unei declara�ii eronate, s-a format din 
faptul c� nu se pot stabili în sarcina unui contribuabil obliga�ii 
accesorii aferente unei obliga�ii pe care acesta nu o datoreaz�.                   
         In luarea acestei decizii s-a avut în vedere �i faptul c� 
depunerea declara�iei rectificative a fost efectuat� din ini�iativa 
proprie a agentului economic, înainte ca organul fiscal s� 
declan�eze un control la societate, iar obliga�iile de plat� accesorii 
au fost calculate dup� data depunerii declara�iei rectificative, astfel 
încât la data stabilirii acestora se cuno�tea debitul real datorat de 
c�tre contribuabil.  
 
         Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus se constat� c� 
sus�inerile petentei sunt justificate �i pe cale de consecin�� 
contesta�ia formulat� de agentul economic urmeaz� a se admite 
pentru suma de … lei.  
 
         Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii fiscale:  
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de              
angajator, contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la          
asigura�i, cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� 
societatea datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de plat� 
suplimentare stabilite în sarcina sa, reprezentând accesorii 
aferente unor debite declarate de c�tre contribuabil� �i care 
nu au fost achitate la termenul legal. 
 
         In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006 întocmit� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara au fost 
stabilite în sarcina agentului economic, obliga�ii de plat� 
suplimentare fa�� de bugetul consolidat al statului în sum� de … 
lei, reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de întârziere la 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, contribu�ia 
de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator �i contribu�ia de 
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asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, calculat� pentru 
neachitarea la scaden�� a obliga�iilor declarate. 
       Accesoriile reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de 
întârziere, au fost calculate pentru neachitarea la scaden�� a 
obliga�iilor declarate de c�tre petent�. 
       Din con�inutul documentelor existente la dosarul cauzei, se 
constat� c� agentul economic nu a achitat la termenul de 
scaden�� obliga�iile fiscale, astfel: 
- prin Declara�ia la luna octombrie 2005 a declarat o contribu�ie 
de asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de … lei, cu 
termen de scaden�� la 25.11.2005, achitând suma de … lei la 
termenul de scaden��. 
    Diferen�a în sum� de … lei s-a stins la data de 23.12.2005 când 
agentul economic achit� suma de … lei. 
    Asupra diferen�ei în sum� de … lei, pentru perioada 26.11 - 
23.12.2005 s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere.  
- prin Declara�ia la luna octombrie 2005 a  declarat o contribu�ie 
de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator în sum� de … lei, 
cu termen de scaden�� la 25.11.2005, achitând aceast� obliga�ie 
fiscal� la data de  28.11.2005. 
       Asupra debitului în sum� de … lei, pentru perioada 26.11 - 
28.11.2005 s-au calculat dobânzi de întârziere.  
- prin Declara�ia la luna octombrie 2005 a  declarat o contribu�ie 
pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i în sum� de … 
lei, cu termen de scaden�� la 25.11.2005, achitând aceast� 
obliga�ie fiscal� la data de  28.11.2005. 
       Asupra debitului în sum� de … lei, pentru perioada 26.11 - 
28.11.2005 s-au calculat dobânzi de întârziere.  
 
       Organul fiscal prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr…/...2006, procedeaz� la 
calculul obliga�iilor de plat� accesorii pentru obliga�iile declarate �i 
neachitate la termenul de scaden�� pentru perioada cuprins� între 
data scaden�ei obliga�iei de plat� �i data achit�rii obliga�iei de 
plat�. 
       Astfel, accesoriile stabilite prin Decizia de calcul nr…/...2006 
pentru obliga�iile declarate �i neachitate la termenul de scaden�� 
sunt în sum� de … lei reprezentând dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
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       In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art. 115 
alin.(1), art.116 alin.(1) �i art.121 alin.(1) ale Cap.3 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde referitor la calculul dobânzilor de întârziere �i 
penalit��ilor de întârziere, se precizeaz�: 
       CAP. 3 Dobanzi si penalitati de intarziere 
    ART.115 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 
întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere [...]”. 
   ART. 116 “ Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv [...].” 
    ART. 121 “ Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru 
fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a 
lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora 
inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.[...]” 
       Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
agen�ii economici datoreaz� bugetului de stat dobânzi �i penalit��i 
de întârziere “pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, obliga�ii de plat� accesorii 
care se calculeaz� pentru perioada cuprinsa între termenul de 
scaden�� �i data stingerii sumei datorate. 
        
         Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus contesta�ia formulat� de 
agentul economic urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� pentru 
suma de … lei.  
 
         Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii fiscale:  
contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc�               
�i boli profesionale datorat� de angajator, contribu�ia de 
asigur�ri de s�n�tate pentru persoane aflate în concediu 
militar sau pentru îngrijire copil, cauza supus� solu�ion�rii 
este de a stabili dac� societatea datoreaz� bugetului de stat 
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obliga�iile de plat� suplimentare stabilite în sarcina sa, 
reprezentând accesorii aferente unor debite achitate integral 
�i în termen, dar în contul altor contribu�ii. 
 
            Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006 întocmit� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara au fost 
stabilite în sarcina agentului economic, obliga�ii de plat� 
suplimentare fa�� de bugetul consolidat al statului în sum� de … 
lei reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorat� de angajator, contribu�iei de asigur�ri de 
s�n�tate pentru persoane aflate în concediu militar sau pentru 
îngrijire copil, calculat� pentru neachitarea la scaden�� a 
obliga�iilor declarate. 
        
          In fapt, SC X SRL în cursul anului 2004 �i 2005 a declarat 
contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorat� de angajator, contribu�ia de asigur�ri de 
s�n�tate pentru persoane aflate în concediu militar sau pentru 
îngrijire copil, corect, plata acestor contribu�ii s-a facut în contul 
bugetului consolidat, în termen, dar în conturile CAS angajator, 
respectiv CASS asigura�i. 
        Din documentele aflate în dosarul cauzei rezult� c� obliga�iile 
de plat� la bugetul general consolidat declarate au fost achitate în 
termen. 
 
         In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art. 
115 alin.(1), art.116 alin.(1) �i art.121 alin.(1) ale Cap.3 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, unde referitor la calculul dobânzilor de întârziere 
�i penalit��ilor de întârziere, se precizeaz�: 
       CAP. 3 Dobanzi si penalitati de intarziere 
    ART.115 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 
întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere [...]”. 
   ART. 116 “ Dobânzi 
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(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv [...].” 
    ART. 121 “ Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru 
fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a 
lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora 
inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.[...]” 
                   
       Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
agen�ii economici datoreaz� bugetului de stat dobânzi �i penalit��i 
de întârziere “pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, obliga�ii de plat� accesorii 
care se calculeaz� pentru perioada cuprinsa între termenul de 
scaden�� �i data stingerii sumei datorate. 
       De asemenea se mai re�ine c� obliga�iile de plat� accesorii 
constând în dobânzi �i penalit��i de întârziere se calculeaz� 
pentru sume datorate �i neachitate la scaden��, ori în spe�a 
supus� prezentei analize se constat� ca organul fiscal din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Hunedoara a 
procedat la calculul acecesoriilor pentru obliga�ii create artificial 
datorit� erorii materiale privind virarea obliga�iilor fiscale în alt cont 
bugetar. 
       Intrucât, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
obliga�iile accesorii se datoreaz� pentru obliga�ii de plat� real 
datorate �i deoarece contestatoarea nu datoreaza bugetului de 
stat suma de … lei, care reprezint� suma cu care s-a creditat un 
alt cont bugetar, se constat� c� aceasta nu datoreaz� bugetului de 
stat nici dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente acestor 
obliga�ii. 
        
         Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus urmeaz� a se admite 
contesta�ia pentru suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.                   
 
         Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii fiscale:  
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contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de             
angajator, cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� 
societatea datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de plat� 
suplimentare stabilite în sarcina sa, reprezentând accesorii 
aferente unor debite declarate ulterior de c�tre contribuabil� 
din proprie ini�iativ� prin declara�ie rectificativ� �i care s-au �i 
achitat la termenul de scaden��. 
 
        In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006 întocmit� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara au fost 
stabilite în sarcina agentului economic, obliga�ii de plat� 
suplimentare fa�� de bugetul consolidat al statului în sum� de … 
lei, reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de întârziere la 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, contribu�ia 
de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator, calculat� pentru 
neachitarea la scaden�� a obliga�iilor declarate. 
       Accesoriile reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de 
întârziere, au fost calculate pentru neachitarea la scaden�� 
(25.04.2005) a obliga�iilor declarate ulterior de c�tre petent� prin 
declara�ie rectificativ� la data de 30.05.2005, astfel: 
- prin Declara�ia la luna martie 2005 nu s-a  declarat ca obliga�ie 
de plat� contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator în 
sum� de … lei. La termenul de scaden�� 25.04.2005 petenta 
achit� suma de … lei. 
       Ulterior, la data de 30.05.2005 contestatoarea depune 
declara�ia rectificativ� pentru luna martie 2005 prin care s-a 
declarat obliga�ia de plat� reprezentând contribu�ia de asigur�ri 
sociale datorat� de angajator în sum� de … lei. 
       Organele de inspec�ie fiscal� au considerat contribu�ia de 
asigur�ri sociale datorat� de angajator în sum� de … lei ca o plat� 
în plus. 
       De asemenea, se sus�ine faptul c�: “s-a depus declara�ia 
pentru luna aprilie cu o obliga�ie de plat� în sum� de … lei. Având 
în vedere plata în plus de … lei a rezultat un sold de … lei de 
plat�. In data de 25.05.2005 societatea a achitat suma de … lei 
rezultând o plat� în plus de … lei.” 
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       Ca urmare, asupra debitului în sum� de … lei, organele de 
inspec�ie fiscal�, pentru perioada 26.04 - 25.05.2005 au calculat 
dobânzi de întârziere.  
 
             Cu privire la contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator în sum� de … lei, vizeaz� acelea�i 
aspecte ca cele prezentate mai sus. 
        
       In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art. 115 
alin.(1), art.116 alin.(1) �i art.121 alin.(1) ale Cap.3 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde referitor la calculul dobânzilor de întârziere �i 
penalit��ilor de întârziere, se precizeaz�: 
       CAP. 3 Dobanzi si penalitati de intarziere 
    ART.115 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 
întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere [...]”. 
   ART. 116 “ Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv [...].” 
    ART. 121 “ Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru 
fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a 
lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora 
inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.[...]” 
 
       Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
agen�ii economici datoreaz� bugetului de stat dobânzi �i penalit��i 
de întârziere “pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, obliga�ii de plat� accesorii 
care se calculeaz� pentru perioada cuprinsa între termenul de 
scaden�� �i data stingerii sumei datorate. 
       De asemenea se mai re�ine c� obliga�iile de plat� accesorii 
constând în dobânzi �i penalit��i de întârziere se calculeaz� 
pentru sume datorate �i neachitate la scaden��, ori în spe�a 
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supus� prezentei analize se constat� ca organul fiscal din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Hunedoara a 
procedat la calculul accesoriilor pentru obliga�ii aferente lunii 
martie 2005 �i declarate ulterior prin Declara�ia rectificativ� la luna 
mai 2005,  în condi�iile în care au fost achitate la termenul de 
scaden��. 
       Intrucât, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
obliga�iile accesorii se datoreaz� pentru obliga�ii de plat� real 
datorate �i deoarece contestatoarea nu datoreaza bugetului de 
stat suma de … lei, care reprezint� suma cu care s-a declarat 
ulterior prin depunerea declara�iei rectificative, se constat� c� 
aceasta nu datoreaz� bugetului de stat nici dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere aferente acestor obliga�ii. 
       In luarea acestei decizii s-a avut în vedere �i faptul c� 
depunerea declara�iei rectificative a fost efectuat� din ini�iativa 
proprie a agentului economic, înainte ca organul fiscal s� 
declan�eze un control la societate, iar obliga�iile de plat� accesorii 
au fost calculate dup� data depunerii declara�iei rectificative, astfel 
încât la data stabilirii acestora se cuno�tea debitul real 
datorat/nedatorat de c�tre contribuabil.  
 
       Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus urmeaz� a se admite 
contesta�ia pentru suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.  
 
           Cu privire la suma de … lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe dividende 
persoane fizice, cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili 
dac� societatea datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de 
plat� suplimentare stabilite în sarcina sa. 
 
          In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006 întocmit� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Hunedoara au fost 
stabilite în sarcina agentului economic, obliga�ii de plat� 
suplimentare fa�� de bugetul consolidat al statului în sum� de … 
lei, reprezentând dobânzi de întârziere �i penalit��i de întârziere la 
impozitul pe dividende persoane fizice, calculat� pentru debitul în 
sum� de … lei – reprezentând sold la 31.12.2004. 
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         Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine: “suma de … lei 
reprezentând sold la 31.12.2004 este o sum� eronat. Pentru 
eviden�ierea soldului anex�m balan�a de verificare la 31.12.2004.” 
 
         Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz�: 
  3. Instruc�iuni pentru aplicarea art.176 - Termenul de 
depunere a contesta�iei 
       “ 3.1. La primirea contesta�iei, organul emitent al actului 
administrativ fiscal va întocmi dosarul contesta�iei, precum �i 
referatul cu propuneri de solu�ionare. …” 
     “3.6. Referatul cu propuneri de solu�ionare cuprinde 
preciz�ri privind îndeplinirea condi�iilor de procedur�, men�iuni 
privind instituirea m�surilor asiguratorii sau sesizarea organelor de 
urm�rire �i cercetare penal�, dup� caz, precum �i propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei, având în vedere toate argumentele 
�i documentele contestatorului.” 
 
           Prin referatul întocmit de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului Hunedoara nu se face nicio referire la 
sus�inerea contestatoarei, nu se aduce nicio motivare, aceasta  
rezumându-se doar la men�iunea “ata��m fi�a rol detaliat� din 
anul 2004 �i 2005 la impozit dividende.” 
           Având în vedere cele ar�tate, constat�rile organului de 
inspec�ie fiscal� �i sus�inerile petentei nu sunt de natur� a forma 
convingerea organului de solu�ionare a contesta�iei referitoare la 
corectitudinea �i legalitatea stabilirii bazei impozabile care a 
generat accesoriile. 
  
           Fa�� de situa�ia prezentat� mai sus urmeaz� a se desfiin�a 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr…/...2006 pentru suma de … lei, reprezentând 
dobânzi de întârziere �i penalit��i de întârziere aferente impozitului 
pe dividende persoane fizice. 
 
            Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se  
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                                               DECIDE: 
         
 
   1. Admiterea contestatiei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr…/...2006  pentru suma de … lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
urm�toarelor obliga�ii fiscale: contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorat� de �omeri, contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj 
datorat� de  angajator, contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
pentru personae care satisfac stagiul militar, contribu�ia de 
asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
datorat� de angajator, contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
pentru persoane aflate în concediu militar sau pentru îngrijire 
copil, contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator, 
contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator. 
 
   2.Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr…/...2006  pentru suma de … lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
urm�toarelor obliga�ii fiscale: contribu�ia de asigur�ri sociale 
datorat� de angajator,  contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
datorat� de angajator �i contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate 
re�inut� de la asigura�i. 
 
  3. Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr…/...2006  pentru suma de … lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente 
impozitului pe dividende persoane fizice. 
 
 
 
 
              
            


