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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA 
 
 

DECIZIA nr. /2007 
 

privind solutionarea contestatiei formulate de  
S.C. X S.R.L., cu sediul in  

com.-, str.-, nr.-, jud. Covasna, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2007. 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr.-
/2007, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2007, asupra contestatiei formulate 
de S.C. X S.R.L., inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr.-/2007. 

Obiectul contestatiei il constituie anulare in parte a Deciziei nr.-/.2007, prin 
care i s-a stabilit contribuabilului obligatii accesorii in suma totala de ?? lei, din 
care se contesta suma de ?? lei, dupa cum urmeaza : 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
25.04.2007 aferenta varsamintelor de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap neincadrate 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
25.04.2007 aferenta contributiei pentru asigurari de sanatate retinuta 
de la asigurati. 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
08.05.2007 aferenta contributiei contributiei pentru asigurari sociale 
datorata de angajator 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 25.04.2007-
30.04.2007 aferenta contributiei contributiei pentru asigurari sociale 
datorata de angajator 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 alin. (1) 
si alin. (3), art. 176, art. 177 alin. (1) si art. 179 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Covasna este investita, 
prin Compartimentul de solutionare a contestatiilor, sa solutioneze pe fond 
contestatia. 

 
 I. Prin contestatia formulata de S.C. X S.R.L., contesta partial Decizia 

nr.-/2007, pentru suma de ?? lei dupa cum urmeaza: 
 1. La Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 

neincadrate ?? lei 
In motivarea acestui capat de cerere contestatoarea arata faptul ca pentru luna 

februarie 2007 societatea datora la contul varsaminte pentru persoane cu handicap 
neincadrate suma de ?? lei, cu scadenta la data de 26.03.2007, dar din cauza unei 
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erori de calcul cu ordinul de plata nr.-/2007 s-a virat suma de ?? lei cu o diferenta 
de ?? lei in acest cont.  

Totodata se arata faptul ca suma reprezentand diferenta de ?? lei la varsaminte 
pentru persoane cu handicap neincadrate, s-a virat in aceeasi zi cu ordinul de plata 
nr.-/2007 la impozitul pe venituri din salarii, motiv pentru care se solicita anularea 
dobanzilor penalizatoare prin aplicarea in cauza a dispozitiilor art. 110 alin. 4 din 
O.G. 92/2003R privind Codul de Procedura Fiscala cu completarile si modificarile 
ulterioare. 

 2. La Contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati 
?? lei 

In motivarea acestui capat de cerere contestatoarea arata faptul ca la 
intocmirea ordinului de plata a acestei obligatii s-a gresit la inscrierea contului 
bancar de destinatie, astfel in locul contului bancar CASS retinut de la asigurati a 
fost inscris contul bancar al CASS angajator astfel suma de ?? lei virat prin O.P. -
/2007 a ajuns la CASS angajator. 

Uterior prin platile efectuate cu O.P.-/2007 si O.P.-/2007 a fost regularizata 
situatia acestor conturi, motiv pentru care se solicita anularea dobanzilor 
penalizatoare prin aplicarea in cauza a dispozitiilor art. 110 alin. 4 din O.G. 
92/2003R privind Codul de Procedura Fiscala cu completarile si modificarile 
ulterioare. 

 3. La Contributia de asigurari sociale datorata de angajator ?? lei 
In motivarea acestui capat de cerere contestatoarea arata faptul ca debitele la 

care s-a calculat aceste majorari au fost stinse din T.V.A. de rambursat. 
4. La Contributia de asigurari sociale datorata de angajator ?? lei 
In motivarea acestui capat de cerere contestatoarea arata faptul ca debitele la 

care s-a calculat aceste majorari au fost stinse din T.V.A. de rambursat. 
 

 II. Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii in temeiul 
dispozitiilor art. 86 lit. c si art. 116 din O.G. 92/2003R privind Codul de Procedura 
Fiscala pentru plata cu intarziere a impozitelor , taxelor, contributiilor sociale si a 
altor venituri ale bugetului de stat consolidat a emis Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, nr.-/2003, prin care s-a 
stabilit in sarcina contestatoarei majorari de intarziere in suma totala de ?? lei din 
care: 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 25.04.2007-
27.04.2007 aferenta impozitului pe profit 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 16.04.2007-
25.04.2007 aferenta impozitului pe profit 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
25.04.2007 aferenta varsamintelor de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap neincadrate 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
08.05.2007 aferenta contributiei contributiei pentru asigurari sociale 
datorata de angajator 
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- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 25.04.2007-
30.04.2007 aferenta contributiei contributiei pentru asigurari sociale 
datorata de angajator 

- ?? lei majorari de intarziere calculate pentru perioada 26.03.2007-
25.04.2007 aferenta contributiei pentru asigurari de sanatate retinuta 
de la asigurati. 

 
III. Din actele si documentele dosarului cauzei, motivele invocate de 

contestatoare si prevederile actelor normative in vigoare, se retin urmatoarele: 
In fapt prin capatul I si II de cerere contestatoarea solicita anularea 

majorarilor calculate de organul fiscal la Vasaminte pentru persoane cu handicap 
neincadrate, in suma de ?? lei, si la C.A.S.S. retinuta de la asigurati, in suma de ?? 
lei, motivand ca a gresit la virarea acestor sume prin transferarea sumelor aferente 
la alte bligatii bugetare, sens in care depune si extrasele de cont de la Banca --.  

Fata de cele aratate  la capatul I si II de cerere se solicita ca in temeiul 
dispozitiilor art. 110 alin. 4 din O.G. 92/2003R privind Codul de Procedura Fiscala 
cu completarile si modificarile ulterioare sa se anuleze dobanzile penalizatoare 
stabilite in sarcina s-a prin Decizia nr.-/2007 la Vasaminte pentru persoane cu 
handicap neincadrate si la C.A.S.S. retinuta de la asigurati. 

In drept, dispozitiile art. 110 alin. 4 din O.G. 92/2003R privind Codul de 
Procedura Fiscala cu completarile si modificarile ulterioare coroborat cu 
dispozitiile O.M.F.P. 2.086/2006 pentru aprobarea procedurii de indreptare a 
erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale se 
refera la erorile materiale din ordinele de plata constatate de contribuabil si pentru 
care s-a solicitat corectia prin cerere, urmata de transferul sumelor pe conturile 
corecte. 

Avand in vedere faptul ca contestatoarea nu a depus cerere de corectare a 
erorilor materiale aferent sumelor prezentate la capatul de cerere I si II, sumele 
platite au ramas in conturile in care au fost achitate fiind regularizate in luna 
urmatoare. 

Fata de cele prezentate, aferent acestei perioade, in mod intemeiat s-a 
calculat majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile art. 116 lit.a din O.G. 
92/2003R privind Codul de Procedura Fiscala cu completarile si modificarile 
ulterioare potrivit careia citam: “major�rile de întârziere se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scadenta �i pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, motiv pentru care se 
respinge capatul I si II de cerere, ca neintemeiata. 

Privind al III-lea capat de cerere prin care societetea contesta majorarile de 
intarziere in suma de ?? lei si in suma de ?? lei calculate la Contributia de asigurari 
sociale datorate de angajator se retine: 

-societetea a declarat pentru lunii februarie 2007 suma de ?? lei cu scadenta 
la 25.03.2007 suma care a fost achitata astfel ?? lei prin compensare din TVA de 
rambursat aferent lunii ianuarie 2007, iar diferenta de suma de ?? lei a fost 
compensata din TVA de rambursat aferent lunii februarie 2007, data efectuarii 
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compensarii fiind 12.06.2007, motiv pentru care in mod eronat s-a calculat 
majorari de intarziere aferente in suma de ?? lei. 

- deasemenea societetea a declarat pentru lunii martie 2007 suma de ?? lei, 
din care afost achitata ?? lei, iar diferenta de suma de ?? lei a fost compensata din 
TVA de rambursat aferent lunii martie 2007, data efectuarii compensarii fiind 
12.06.2007, motiv pentru care in mod eronat s-a calculat majorari de intarziere 
aferente in suma de ?? lei. 

Avand in vedere cele aratate se admite contestatia pentru capatul III de 
cerere. 

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 179 alin. 
(1), lit. a), art. 180 alin. (1) si (2), art. 186 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003R privind 
Codul de procedura fiscala, se, 
 
 

D E C I D E : 
 
 Admiterea in parte a contestatiei formulate de S.C. X S.R.L., cu sediul in 
com.-, str.-, nr.-, jud. Covasna, Decizia nr.-/2007, emise de Administratia 
Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, pentru suma de ?? lei si ?? lei 
reprezentand majorari de intarziere la CAS angajator, parte pe care o anuleaza, si 
se respinge contestatia pentru majorari de intarziere calculate la CASS asigurati in 
suma de ?? lei si la Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
?? lei, parte pe care o mentine. 
 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 


