
Decizia nr._____/________2010
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

cu sediul în, mun. Slatina, jud. Olt

Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Olt, reîncadrat în 
funcţie publică de conducere conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1478/2010,

avand în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin adresa înregistrată sub nr. la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Slatina 

şi trimisă spre competenţă soluţionare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului 
Olt unde a primit nr. cu sediul în mun. Slatina, jud. Olt a formulat contestaţie împotriva măsurilor 
dispuse prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. întocmită de către organele 
fiscale ale AFP Slatina.

Suma care face obiectul contestatiei este de  lei, reprezentând obligaţii de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale pentru plata cu întârziere a contribuţiilor aferente drepturilor salariale 
ale lunii decembrie 2007.

Contestaţia  a  fost  depusă în  termenul  legal  prevăzut  de  art.  207 alin.1  din  O.G.  nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 şi 209 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a judeţului Olt este competentă să se pronunţe pe fond asupra cauzei.

I. cu sediul în mun. Slatina, jud. Olt contestă suma de 79 lei invocând în susţinerea cauzei 
următoarele considerente:

“ Plăţile accesorii, nu privesc asociaţia, deoarece până în luna noiembrie 2009, am avut  
administrator angajat cu contract de muncă, pe, iar până în iunie 2010, funcţia de preşedinte al  
asociaţiei a fost deţinută de d-l. Cozma C-tin. Declaraţiile şi plata contribuţiilor au fost în sarcina 
celor două persoane amintite mai sus. Asociaţia nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate în  
numele acestor persoane. Titlul de creanţă trebuie trimis către cei doi, deoarece poartă întreaga  
vină pentru neîndeplinirea sarcinilor pe care le aveau.”  

II. Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. a fost întocmită de către organele 
fiscale ale Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Slatina şi a vizat  DECLARAŢIA PRIVIND 
OBLIGAŢIILE  DE  PLATĂ  LA  BUGETUL  DE  STAT  (100)  aferentă  perioadei  de  raportare  
decembrie 2007.

Cu prilejul verificării, organele fiscale au stabilit în sarcina contestatorului suma care face 
obiectul  cauzei,  respectiv   lei,  reprezentând  obligaţii  de  plată  accesorii  aferente  obligaţiilor 
fiscale pentru plata cu întârziere a contribuţiilor aferente drepturilor salariale ale lunii decembrie 
2007.
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III. Din analiza actelor existente la dosarul cauzei şi având în vedere motivaţiile petentei 
în raport cu prevederile legale în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele:

, mun. Slatina, jud. Olt posedă codul unic de înregistrare 11456984.
Administraţia  Finanţelor  Publice  a  mun.  Slatina  a  efectuat  verificarea  modului  de 

declarare a obligaţiilor fiscale aferente lunii decembrie 2007 şi au constatat că a depus în data 
de 25.01.2008 DECLARAŢIA PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ LA BUGETUL DE STAT (100)  
privind  contribuţia  de  asigurări  sociale  datorată  de  angajator  în  sumă  de  şi  contribuţia  de 
asigurări pentru şomaj datorată de angajator în sumă de lei.

Baza de impunere prin care s-a individualizat suma de plată aferentă lunii declarate de 
contribuabil,  respectiv  luna   decembrie  2007,  este  declarată  de  către  contribuabil  prin 
DECLARAŢIA  PRIVIND OBLIGAŢIILE  DE PLATĂ LA  BUGETUL  DE  STAT  (100)  şi  a  fost 
înregistrată la AFP Slatina sub nr..

Pentru intervalul 01.07.2010 şi 30.09.2010 la debitul declarat prin Declaraţia 100 privind 
contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de ei şi contribuţia de asigurări 
pentru şomaj datorată de angajator în sumă de lei înregistrată sub nr., Administraţia Finanţelor 
Publice  a  mun.  Slatina  a  calculat  majorări  de  întârziere  de   lei  prin  Decizia  referitoare  la 
obligaţiile de plată accesorii nr..

Potrivit art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:
    “(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.
    (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data 
stingerii acesteia inclusiv.”

În aceste condiţii, contestaţia formulată de cu sediul în mun. Slatina, judeţul Olt urmează 
a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 211 alin. (5), art. 216 alin. (1) şi art. 70 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată,

DECIDE:

Art.1  Respingerea  contestaţiei  formulată  de  cu  sediul  în  mun.  Slatina,  judeţul  Olt  ca 
neîntemeiată.

Art.  2  Prezenta  se  comunică  cu  sediul  în  mun.  Slatina,  judeţul  Olt  şi  Administraţiei 
Finanţelor Publice a mun. Slatina.

Decizia poate fi  atacată la Tribunalul  Judeţean Olt  în  conformitate cu prevederile  art. 
218(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

 
DIRECTOR EXECUTIV,


