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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  3842/467/19.11.2013 
 

privind solu�ionarea contesta�iei depuse de X din ..., înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. ... / 10.09.2013.  
                            
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP Hunedoara, cu adresa 
nr..../21.08.2013, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr..../10.09.2013, asupra 
contesta�iei depus� de X, cu sediul în ... . 
            Contesta�ia a fost depus� la AJFP Hunedoara, fiind înregistrat� sub nr. ... 
/ 14.08.2013. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. ... / 12.07.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis� de AJFP Hunedoara, �i vizeaz� 
suma de ... lei reprezentând accesorii. 
            Contesta�ia este autentificat�, fiind semnat� de dl. Y, în calitate de 
pre�edinte al ... �i de dl. Q, în calitate de administrator al ... �i purtând amprenta 
�tampilei ....  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205, art. 
206 �i art.209 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. 520 / 2013, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

   
  I. Prin contesta�ia formulat�, X solicit� anularea major�rilor �i 

penalit��ilor aferente, sus�inând c� în afar� de luna noiembrie 2012, când a 
achitat în data de 28, 25 fiind duminica, �i pentru care are 2 zile de întârziere, în 
rest a achitat la termen, anexând �i copii dup� chitan�ele de plat�. 

   II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, prin Decizia nr. ... / 
12.07.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, au consemnat 
urm�toarele: 
             În baza prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 din OG nr. 92 / 2003, 
republicat�, AJFP Hunedoara prin decizia de calcul accesorii nr. ... / 12.07.2013 
a stabilit, în sarcina X, accesorii în sum� de ... lei reprezentând: 
... lei – accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale  
            re�inut� de la asigura�i; 
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... lei – accesorii aferente contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc�  
            �i boli profesionale datorat� de angajator;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei angajatorilor Fondului de garantare  
            pentru plata crean�elor sociale;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de   
            la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de la                   
            persoane juridice sau fizice.  

 
  III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la 

dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre contestatoare �i 
de c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 

 
             Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara – Serviciul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor, se poate pronun�a pe fondul cauzei, în condi�iile în 
care din documentele existente la dosarul organele de solu�ionare nu pot s�-�i 
formeze o opinie clar� asupra situa�iei de fapt fiscale. 
              În fapt, prin decizia de calcul accesorii nr. ... / 12.07.2013 a stabilit, în 
sarcina X, dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de ... lei, accesorii aferente 
unor obliga�ii fiscale declarate prin Declara�ia 112 depuse de c�tre X. 

X solicit� anularea major�rilor �i penalit��ilor aferente, sus�inând c� în 
afar� de luna noiembrie 2012, când a achitat în data de 28, 25 fiind duminica, �i 
pentru care are 2 zile de întârziere, în rest a achitat la termen, anexând �i copii 
dup� chitan�ele de plat�. 
            În drept, prevederile comune în materia perceperii dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere pentru neplata la termen a obliga�iior datorate, îl 
reprezint� Codul de procedur� fiscal�, care la art.119 alin.(1), art.120 �i 
art.120^1*) din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz� c�: 
“ART. 119 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. 120 Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
ART. 120^1*) Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale 
principale. 
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    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii 
de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
            Prin referatul nr..../21.08.2013 cu propunerile de solu�ionare încheiat de 
organele fiscale ale AJFP Hunedoara, s-a men�ionat faptul c� urmare a depunerii 
cu întârziere a declara�iei D112 aferent� lunii ianuarie 2011 (depuse în 
20.12.2012) s-a modificat ordinea de stingere a obliga�iilor fiscale. 
            De asemenea, prin referatul nr. ... / 22.05.2013 cu propunerile de 
solu�ionare, întrucât societatea nu a mai beneficiat de o alt� recalculare de 
accesorii, organele fiscale ale AJFP Hunedoara, cu ajutorul  procedura de 
simulare din Sistemul informatic de administrare a crean�elor fiscale (modul 
SPAC), au procedat la recalcularea accesorilor pe cumulat, propunând admiterea 
în parte a contesta�iei, îns� din modul de calcul nu rezult� suma admis�. 
             Din elementele existente la dosarul contesta�iei, referitoare la baza de 
calcul a accesorilor, a modalit��ii de stingere a obliga�iilor fiscale declarate, 
organele de solu�ionare nu pot s�-�i formeze o opinie clar� asupra situa�iei de 
fapt fiscale a petentei �i nu pot defalca cuantumul accesoriilor nedatorate,  
organul fiscal urmeaz� s� reanalizeze calculul de obliga�ii fiscale accesorii, în 
func�ie de toate elementele existente la dosarul fiscal al contribuabilului �i de 
sus�inerile petentei referitor la declara�iile invocate în contesta�ie. 
             În consecin��, DGRFP Timi�oara - Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor va face aplica�iunea prevederilor art.216 alin.(3) �i alin.(3^1) din 
OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
“ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
(3) 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. 
(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 



 
     ����

 
 

  4 

11.6. 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. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
            În consecin�� se va desfiin�a Decizia nr. ... / 12.07.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de AJFP Hunedoara, pentru suma de ... lei 
reprezentând: 
... lei – accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale  
            re�inut� de la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc�  
            �i boli profesionale datorat� de angajator;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei angajatorilor Fondului de garantare  
            pentru plata crean�elor sociale;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de   
            la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de la                   
            persoane juridice sau fizice,  
urmând ca organele fiscale ale AJFP Hunedoara, s� procedeze la reanalizarea 
situa�iei de fapt �i de drept, pentru aceea�i perioad� �i acela�i categorii de 
accesorii, în vederea recalcul�rii �inând cont de prevederile legale aplicabile în 
spe��. 
 
            Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                          se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Desfiin�area Deciziei nr. ... / 12.07.2013 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, emis� de AJFP Hunedoara, pentru suma de ... lei reprezentând 
accesorii, urmând ca organele fiscale competente, s� procedeze la reanalizarea 
situa�iei de fapt �i de drept, pentru aceea�i perioad� �i acela�i categorii de 
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accesorii, în vederea recalcul�rii �inând cont de prevederile legale aplicabile în 
spe��. 
 
            2. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - X din ...; 
                   - A.J.F.P. Hunedoara. 
                                                                       
            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 


