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DECIZIA NR.43 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 SA. 
          SC X SA contest� Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr… - … încheiate la data de ... 
februarie 2006 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Deva �i care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente urm�toarelor obliga�ii 
fiscale: 
- … lei – contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli         

             profesionale datorat� de angajator; 
- … lei – impozit pe veniturile din salarii;   
- … lei – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator;            
- … lei – contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la            
                 asigura�i; 
- … lei – contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                 angajator; 
- … lei – contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de                       
                 la asigura�i; 
- … lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de     

            angajator  
- … lei – contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la          

            asigura�i; 
          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�, SC X SA arat� faptul c�, 
obliga�iile fiscale aferente drepturilor salariale, s-au achitat în avans 
majoritatea, întotdeauna în mod integral, ob�inând lunar Certificatul 
de atestare fiscal� din care reie�ea c� nu existau restan�e la plata 
acestor obliga�ii fiscale. 
        II. Organele de control din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului Deva, 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 26.01.2005 pân� la data de 07.02.2006. 
         Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva a comunicat 
SC X SA un numar de 32 decizii referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor sale fiscale. Deciziile au fost emise in 
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temeiul art. 85 lit. c) �i art. 114 din OG nr. 92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, fiind calculate dobânzi �i penalit��i 
de întârziere pentru urm�toarele obliga�ii de plat�: 
- contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli   
  profesionale, angajator; 
- impozit pe veniturile din salarii;   
- contribu�ia de asigur�ri sociale, angajator;            
- contribu�ia individual� de asigur�ri sociale, asigura�i; 
- contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj, angajator; 
- contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj, asigura�i; 
- contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, angajator;  
- contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, asigura�i; 
          
        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 cele 32 
decizii referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale întocmite de Administra�ia 
Finan�elor Publice. 
         In fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice Deva au procedat la calcularea, prin aplica�ia informatic� 
Eviden�a analitic� pe pl�titor, a dobânzilor �i penalit��ilor datorate 
pentru debitele neachitate începând cu data de 26.01.2005 pân� la 
data de 07.02.2006. 
         Au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
urm�toarele obliga�ii de plat�: contribu�ia de asigurare pentru 
accidente de munc� �i boli profesionale, angajator, impozit pe 
veniturile din salarii, contribu�ia de asigur�ri sociale, angajator, 
contribu�ia individual� de asigur�ri sociale, asigura�i, contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj, angajator, contribu�ia individual� de asigur�ri 
pentru �omaj, asigura�i, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, 
angajator, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, asigura�i, 
rezultând un num�r de 32 decizii referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale ale SC X SA. 
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          In drept, art.108 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevedea c� titlul de 
crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� 
crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndrept��ite, potrivit legii. 
         Potrivit art.84 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, 
declara�ia fiscal� întocmit� potrivit art.80 alin.(2) este asimilat� cu o 
decizie de impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare. 
        In ceea ce prive�te temeiul legal al stabilirii dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere, se re�in ca incidente prevederile art.115 
alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, potrivit c�rora 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, 
precum �i cele ale art.86 lit.c) din acest act normativ, conform c�rora 
deciziile referitoare la obliga�ii de plat� accesorii sunt asimilate 
deciziilor de impunere. 
           In conformitate cu prevederile art.116 alin.(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv, iar potrivit art.121 alin.(1) plata cu 
intârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere 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. 
          Prin contesta�ia formulat�, SC X SA nu a contestat realitatea �i 
legalitatea debitelor asupra c�rora au fost calculate dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere ce fac obiectul cauzei de fa��, �i nici modul 
de calcul al acestora, ci a sus�inut c� societatea nu figureaz� în 
eviden�ele fiscale cu sume de plat� restante, întrucât ar fi achitat 
majoritatea contribu�iilor sociale în avans. 
         Aceast� afirma�ie a societ��ii contestatoare nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, având în vedere c�: 
- cu titlu de exemplu, debitul lunii aprilie 2005 în sum� de Y lei  
reprezentând contribu�ie de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator nu a fost achitat 
la data scaden�ei de 25.05.2005; cu ordinul de plat� nr…/16.05.2006 
în sum� de Y lei �i num�r de eviden�� a pl��ii 
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…….05050000000000203 ce eviden�iaz� perioada de raportare luna 
mai 2005, se stinge obliga�ia lunii mai 2005 �i nu obliga�ia lunii aprilie 
2005. 
       Potrivit Fi�ei analitice pe pl�titor condus� la nivel de 
Administra�ie, debitul lunii aprilie 2005 în sum� de Y lei se stinge 
astfel: 

- … lei  la data de 12.04.2005 
- … lei la data de 14.07.2005 
-   … lei la data de 13.06.2005,   

astfel, pentru suma de … lei s-au calculate dobânzi �i penalit��i de 
întârziere pentru perioada 26.05.2005 – 13.06.2005. 
- din debitul lunii decembrie 2004 în sum� de Z lei reprezentând 
contribu�ie pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator cu 
scaden�a la 25.01.2005, la data de 11.01.2005 s-a achitat suma de 
… lei rezultând o diferen�� de … lei, fiind stins� la data de 
15.02.2005, fapt pentru care asupra diferen�ei s-au calculat dobânzi 
�i penalit��i de întârziere pentru perioada 26.01.2005 – 15.02.2005.   
- …..etc. 
       Mai mult, în anexa întocmit� �i prezentat� de c�tre agentul 
economic, societatea comercial� are eviden�iate diferen�e în minus 
între obliga�ia de plat� �i suma achitat�, fapt ce genereaz�  dobânzi 
�i penalit��i de întârziere. 
       Atât diferen�ele în minus cât �i diferen�ele în plus �i �inând cont 
c� deciziile sunt rezultat al aplica�iei informatice Eviden�a analitic� pe 
pl�titor, fiind procesate atât crean�ele, cât �i debitele societ��ii, pe 
fiecare tip de obliga�ie fiscal�, au urmat procedura privind stingerea 
crean�elor fiscale. 
        In drept, Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�: 
     Art.24  “Stingerea crean�elor fiscale 
           Crean�ele fiscale se sting prin încasare, compensare, 
executare silit�, scutire, anulare, prescrip�ie �i prin alte 
modalit��i prev�zute de lege.” 
        Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal�, prevede: 
    Art.111 “Compensarea 
      (1) Prin compensare se sting crean�ele administrate de 
Ministerul Finan�elor Publice cu crean�ele debitorului 
reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, 
pana la concurenta celei mai mici sume, când ambele p�r�i 
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dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cat �i pe cea de 
debitor, dac� legea nu prevede altfel.[....] 
      (4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de 
câte ori constata existenta unor crean�e reciproce. 
     (5) Compensarea crean�elor debitorului se va efectua cu 
obliga�ii datorate aceluia�i buget, urmând ca din diferen�a 
r�mas� sa fie compensate obliga�iile datorate altor bugete, în 
urm�toarea ordine: 
a) bugetul de stat; 
b) fondul de risc pentru garan�ii de stat, pentru împrumuturi 
externe; 
c) bugetul asigur�rilor sociale de stat; 
d) bugetul Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de 
s�n�tate; 
e) bugetul asigur�rilor pentru �omaj.[…]” 
          
           Având în vedere prevederile legale mai sus ar�tate �i cele 
re�inute, se constat� c� Administra�ia Finan�elor Publice Deva, a f�cut 
o corect� aplicare a legisla�iei în vigoare când a procedat la 
întocmirea deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent/curent nr… - 
…/...02.2006, prin care au fost stabilite în sarcina SC X SA dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente contribu�iilor sociale, în sum� total� 
de … lei, motiv pentru care contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca 
neîntemeiat�. 
  
            Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 
                                                  DECIDE: 
         
       Respingerea ca neîntemeiat� a contestatiei formulate de SC X 
SA împotriva unui num�r de 32 decizii referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale întocmite de Administra�ia 
Finan�elor Publice Deva pentru suma total� de … lei reprezentând 
dobânzi �i penalit��i aferente obliga�iilor fiscale datorate. 
 
 
            


