
 1 

                                                                                 
     
 
 
 
 
 
 

                         
                                                                                                                                 

 
 
                   

 
DECIZIA nr.   40  / 04 .04.2017  

privind solutionarea contestatiei depusa de 
X SA  

inregistrată la Serviciul  Solutionare Contestatii 
din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili 

sub nr. SSC 1272/21.12.2016 
 
 
 
 
         Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili a fost sesizat de Serviciul Evidenta 
Analitica pe Platitori, restituiri, Compensari nr. 3 din cadrul Directiei Generale 
de Administrare a Marilor Contribuabili, prin adresa nr. X/19.12.2016, 
inregistrata la Serviciul Solutionare Contestatii sub nr. SSC 1272/21.12.2016, 
asupra contestatiei formulata de XSA  cu sediul in X, str. X, nr. X, sector X, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul X sub nr. 
X, având CIF RO X, prin reprezentantul legal dl. X, Director General. 
 
 

Societatea solicita anularea dobanzilor si penalita tilor in cuantum 
de X lei stabilite prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr.X/16.08.2016 emise de Directia Generala de Administrare a Marilor 
Contribuabili. 

 
         Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 270 alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, avand in vedere ca Deciziile referitoare la 
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obligatiile de plata accesorii nr. X/16.08.2016 ref eritoare la obligatiile de 
plata accesorii  au fost comunicate societatii prin posta in data de 
26.08.2016, iar contestatia a fost  inregistrată la registratura Directiei 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili la data de 20.09.2016 , 
conform stampilei registraturii aplicata pe contestatie, aflata in original la 
dosarul cauzei.  

 
Constatand ca in speţa sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268, 

art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,  
X SA, la data depunerii contestatiei, figurand la pozitia nr. X din  Anexa nr.1 
„Lista marilor contribuabili care sunt administrati de D.G.A.M.C. începand cu 
data de 1 februarie 2016” la O.P.A.N.A.F. nr. 3702/2015 privind organizarea 
activitatii de administrare a marilor contribuabili, Serviciul Solutionare 
Contestatii din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor 
Contribuabili este legal investit sa solutioneze contestatia formulata deX SA .  
 
          I. Prin contestatia formulata impotriva D eciziilor referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. X/16.08.2016  emise de Serviciul Evidenta 
Analitica pe Platitori, Restituiri, Compensari nr. 3 din cadrul Directiei 
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care s-au stabilit 
obligatii de plata accesorii in suma de X lei , X SA  sustine urmatoarele: 
 
           In data de 26.08.2016 societatii i-au fost comunicate Deciziile nr. 
X/16.08.2016 referitoare la obligatiile de plata accesorii in suma totala de X 
lei. Constatand ca suma de 2 lei, reprezentand accesorii aferente impozitului 
pe salarii compusa din: 1 leu dobanda si 1 leu penalitate de intarziere, 
stabilita prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
X/16.08.2016 a fost corect calculata de catre organele fiscale, X SA 
contesta doar diferenta de X  lei stabilita prin Deciziile nr. X/16.08.2016 
compusa din :  
-1281 lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii 
conform Declaratiei 112 nr. X/25.09.2015; 
-5 lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii 
conform Declaratiilor 112 nr. X depuse la data de 22.04.2016. 
 
  1. In primul rand, contestatara solicita anularea dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere in suma de X lei  aferente impozitului pe 
veniturile din salarii evidentiat in Declaratia 112 privind obligatiile de plata a 
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate nr. X/25.09.2015 si comunicate societatii prin Deciziile referitoare 
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la obligatiile de plata accesorii nr. X/16.08.2016. X considera ca autoritatea 
fiscala nu a tinut cont de prevederile art. 58 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, 
art. 114 alin. 3 lit. c) si art. 121 alin. 1 din Legea nr. 92/2003, conform carora 
in cazul platilor efectuate  in vederea stingerii obligatiilor fiscale prin 
decontare bancara, momentul platii este data la care este debitat contul 
clientului. In situatia in care banca nu a efectuat decontarea sumelor platite 
la bugetul general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la data 
debitarii contului platitorului, acesta este obligat sa plateasca sumele 
respective, precum si dobanzi si penalitati de intarziere, dupa expirarea 
termenului de 3 zile. 
 
  X SA precizeaza ca autoritatea fiscala a calculat dobanzi si penalitati 
in cuantum de X lei, in mod eronat,  sustinand ca accesoriile trebuiau 
calculate dupa  expirarea termenului de 3 zile lucratoare de la data efectuarii 
platii prin ordine de plata. 
 
 2. In al-2-lea rand, contestatara solicita anularea accesoriilor in 
cuantum de X lei  aferente impozitului pe veniturile din salarii stabilit prin 
Declaratiile rectificative 112 nr. X depuse de societate la data de 22.04.2016 
ca urmare a emiterii unor hotarari judecatoresti. 
 X SA sustine ca autoritatea fiscala a operat termenul scadent de plata 
in mod eronat in fisa sintetica pe platitor, termenul legal de plata fiind 
25.04.2016 si nu 22.04.2016. Prin urmare, sumele reprezentand impozit pe 
veniturile din salarii declarate suplimentar au fost achitate la scadenta, astfel 
ca societatea nu datoreaza accesoriile in suma de X lei calculate pentru 
perioada 22.04.2016-25.04.2016. 
  
 
 II. Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori, Restituiri, Compensari nr. 3 
din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili a emis, 
in data de 16.08.2016, Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
X/16.08.2016 prin care s-au stabilit obligatii de plata in sarcina X SA in suma 
totala de X lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere pentru 
impozitul pe veniturile din salarii aferent sediilor secundare:  
 

Nr. 
crt. 

Punct de lucru Declara ţie 
 

Categorie sum ă Zile 
întarziate 

Sumă 
accesorii 

DOBANDA X 1 CIF:X     X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

XX 

2 CIF:X     X / 25.09.2015 DOBANDA 3 X 
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PENALITATE DE 
INTARZIERE 

X 

DOBANDA X 3 CIF:   X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 4 CIF:  X X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 5 CIF:X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 6 CIF:X   X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 7 CIF:X X X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 8 CIF:X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 9 CIF:X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 10 CIF:X X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 11 CIF:X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 12 CIF:X   78473944-2 / 
25.09.2015 PENALITATE DE 

INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 13 CIF:X 
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 14 CIF: X  X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

15 CIF: X  
 

X / 25.09.2015 PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 X 
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DOBANDA X 

DOBANDA X 16 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 17 CIF: X 
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 18 CIF: X X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 19 CIF: X 
X 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 20 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X X /22.04.2014 
 PENALITATE DE 

INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 

21 CIF: X 
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 22 CIF: X  
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 23 CIF: 24936801 
Dambovita 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 24 CIF: X  
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 25 CIF: X  
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 26 CIF: X 
X 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 27 CIF: X 
 

/ 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 
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PENALITATE DE 
INTARZIERE 

X 28 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

DOBANDA 

3 

X 

DOBANDA X 29 CIF: X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 30 CIF:  X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 31 CIF: X 
 

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA 3 X X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

 X 

X / 22.04.2016 DOBANDA X 

X / 22.04.2016 DOBANDA X 

X / 22.04.2016 DOBANDA X 

X/ 22.04.2016 DOBANDA X 

32 CIF: X  
  

X / 22.04.2016 DOBANDA 

3 
 

X 

DOBANDA X 33 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 34 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 35 CIF: X  
  

78473944-2 / 
25.09.2015 PENALITATE DE 

INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 36 CIF:  X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

X 37 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

DOBANDA 

3 

X 

DOBANDA X 38 CIF: X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 39 CIF: X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 

3 

X 
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INTARZIERE 

DOBANDA X 40 CIF: X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 41 CIF: X 
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

DOBANDA X 42 CIF: X  
  

X / 25.09.2015 

PENALITATE DE 
INTARZIERE 

3 

X 

Total X 
 
 
 Suma totala de 1288 lei este compusa din :  
 
 - suma de X,  reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere      
aferente impozitului pe veniturile din salarii declarat pentru sediile secundare 
conform Declaratiei 112 nr. X/25.09.2015,calculate pentru perioada 
25.09.2015-28.09.2015; 
 
 - suma de X lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din salarii declarat pentru sediul secundar avand CIF X, Unitate 
poligrafica, conform Declaratiilor 112 nr. X/22.04.2016, X/22.04.2016, 
X/22.04.2016, X/22.04.2016 si X/22.04.2016,calculate pentru perioada 
22.04.2016-25.04.2016; 
 
       - suma de X lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din salarii  pentru sediul secundar avand CIF X, Punctul de lucru X, 
evidentiat in Declaratia 112 nr. X-2/22.04.2014,calculate pentru perioada 
25.04.2014-22.05.2014. Accesoriile in suma de X lei nu au fost 
contestate de catre societate. 
 
 

III.  Luând în considerare constat ările organului fiscal, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la d osarul cauzei, 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificat ă, se re ţin 
urm ătoarele : 

 
1. Referitor la suma de X lei reprezentand accesori i  stabilite prin  

Deciziile referitoare la obligatiile de plata acces orii nr. X-X/16.08.2016: 
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Cauza supusa solutionarii este daca in mod legal si temeinic organele 
fiscale au stabilit accesoriile respective in conditiile in care platile efectuate 
de societate au fost debitate de unitatea/institutia bancara din contul 
societatii cu intarziere si nu la data la care au fost transmise on-line ordinele 
de plata. 
 
 

In fapt  
 

  Societatea a depus in termenul prevazut de lege Declaratia 112 nr. X-
2/25.09.2015 pentru luna august 2015. Pentru achitarea obligatiilor fiscale 
cuprinse in Declaratia 112 nr. X-2/25.09.2015 societatea a transmis, in data 
de 25.09.2015, prin sistemul de plata on-line, 44 ordine de plata in vederea 
stingerii impozitului pe salarii in suma totala de 1.185.701 lei. Ordinele de 
plata nr. X-X, X si X intocmite si transmise in data de 25.09.2015 ( vineri ) au 
fost procesate de catre unitatea bancara in data de 28.09.2015 ( lunea ), 
prima zi lucratoare dupa data de 25.09.2015), astfel ca organele fiscale au 
calculat accesorii conform Deciziilor referitoare la obligatii fiscale accesorii 
nr. X-X/16.08.2016 pentru perioada cuprinsa intre 25.09.2015 si 28.09.2015. 
 
 In drept , organul de solutionare a contestatiei retine prevederile art. 58 
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si prevederile 
art. 114 alin. (3), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1) si art. 120^1 alin. (1) din 
OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala: 
 
 Legea 571/2003 privind Codul Fiscal  
 
 „Art. 58 Termenul de plata a impozitului 
        (1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a 
calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data 
efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana 
la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste 
venituri.” 
 
 OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
 
 „ Art. 114 Dispozitii privind efectuarea platii 
 (3) In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii 
este:  
 c) in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care 
bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare 
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specifice, astfel cum aceasta informatie este transmisa prin mesajul 
electronic de plata de catre institutia bancara initiatoare, potrivit 
reglementarilor specifice in vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 
121, data putand fi dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului; 
 

Art.119 Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 

obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de 
intarziere. 

 
Art.120 Dobanzi 
(1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu 

ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 

 
Art. 120^1 Penalitati de intarziere 
(1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o 

penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor 
fiscale principale.” 
 

Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că termenul de plata a 
impozitului pe veniturile din salarii este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 
celei pentru care s-au platit aceste venituri. In cazul platilor efectuate prin 
decontare bancara, momentul platii este data debitarii contului societatii. 
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează dobânzi/majorări de întârziere pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Din documentele aflate la dosarul cauzei reiese că societatea, deşi a 
achitat suma de 1.185.701 lei la data de 25.09.2015, conform OP nr. X-X, X 
si X, X BANK a procesat ordinele de plata şi debitat contul în data de 
28.09.2015, iar data plăţii în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară 
este data la care instituţia bancară debitează contul plătitorului şi care 
reprezintă momentul plăţii şi confirmă creditarea contului Trezoreriei Statului. 

Astfel, în evidenţa fiscală data plăţii obligaţiilor fiscale figurează a fi 
28.09.2015, organele fiscale calculand accesorii pentru neachitarea 
obligaţiei de plată la data scadenţei. 
 

Prevederile art. 121 alin. (1) pe care X SA le invoca in sustinerea 
contestatiei si anume: „Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor 
cuvenite bugetului general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la 
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data debitarii contului platitorului nu il exonereaza pe platitor de obligatia de 
plata a sumelor respective si atrage pentru acesta dobanzi si penalitati de 
intarziere la nivelul celor prevazute la art. 120 si 120^1, dupa termenul de 3 
zile”, se refera la situatia in care unitatea bancara nu a efectuat decontarea 
sumelor platite de societate in termen de 3 zile de la data debitarii contului, 
caz in care dobanzile si penalitatile se datoreaza  dupa termenul de 3 zile. 
Avand in vedere ca X Bank nu a debitat contul in data de 25.09.2015, din 
documentele de la dosar rezultand doar data la care au fost transmise 
ordinele de plata, prevederile respective nu sunt aplicabile spetei in cauza.  

 
Conform prevederilor art. 121 alin. 2 din  Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, „Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi 
nedecontate de unităţile bancare, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de 
întârziere prevăzute la alin.(1), plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii 
bancare respective”. 
 

In concluzie, organul de solutionare a contestatiei retine ca accesoriile 
in suma de X lei stabilite pentru perioada 25.09.2015-28.09.2015 au fost in 
mod corect calculate, pentru achitarea cu intarziere a impozitului pe 
veniturile din salarii aferente Declaratiei 112 nr. X-2/25.09.2015 depuse de 
societate in termenul legal.  
   
 

2. In privinta accesoriilor in suma de 5 lei , cauza supusa solutionarii 
este daca accesoriile stabilite prin Decizia nr. 41513/16.08.2016, sunt legal 
datorate in conditiile in care au fost calculate pentru perioada 22.04.2016-
25.04.2016, data platii si termenul scadent fiind  25.04.2016.  

 
In fapt 
 
In data de 22.04.2016 societatea a depus Declaratiile rectificative 112 

nr. X, X-2, X-2, X-2, X-2 intocmite in baza unor hotarari judecatoresti, si 
anume: Decizia nr. X/04.02.2016, Decizia nr. X/09.02.2016 si Decizia nr. 
X/28.01.2016, iar in data de 25.04.2016, la termenul de scadenta, obligatiile 
fiscale aferente respectivelor declaratii au fost achitate de catre societate. 

 
In drept 

 
Organul de solutionare a contestatiei retine prevederile art. 78 alin. (4) 

din Legea 227/2015 privind Codul fiscal  potrivit carora:  
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„Art. 78 Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate 

salariilor  
        (4) În cazul veniturilor reprezentând salarii/solde, diferenţe de 
salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi 
actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive 
şi executorii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru 
veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se plăteşte până la data de 25 
a lunii următoare celei în care au fost plătite.” 
 
 Astfel, pentru veniturile reprezentand salarii, diferente de salarii, 
dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu 
indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase 
definitive si irevocabile , impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii 
platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost 
platite. Accesoriile se calculeaza pentru sume datorate si neplatite la 
scadenta la bugetul general consolidat. In situatia in care contribuabilul a 
achitat obligatiile fiscale principale la termenul prevazut la art. 78 alin. (4) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, nu se datoreaza accesorii conform 
art. 173 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala: 
“(1)Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor 
fiscale principale, se datoreaza dupa acest termen  dobanzi si penalitati de 
intarziere.” 
 

Avand in vedere ca la data la care s-a implinit termenul legal de 
scadenta, respectiv la data de 25.04.2016, societatea a achitat obligatiile 
fiscale datorate, organul de solutionare a contestatiei retine ca pentru 
impozitul pe veniturile din salarii aferent Declaratiilor rectificative 112 nr. X-2, 
X-2, X-2, X-2, X-2 intocmite in baza unor hotarari judecatoresti si depuse in 
data de 22.04.2016, nu trebuiau calculate accesorii pentru perioada 
22.04.2016-25.04.2016, acesta fiind achitat  la implinirea termenului de 
scadenta. 

 
Organul de solutionare retine ca, prin adresa nr. X/19.12.2016, organul 

fiscal emitent  mentioneaza ca, in mod eronat, in evidenta fiscala a fost 
evidentiata data de 22.04.2016 ca termen de plata pentru obligatiile 
provenind din declaratiile rectificative mentionate, termenul legal de plata 
fiind 25.04.2016.  
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Având în vedere cele precizate, susţinerea societăţii potrivit căreia “in 

mod eronat, autoritatea fiscala, in fisa sintetica totala pe platitor CIF X, a 
operat termenul scadent de plata, data depunerii declaratiilor rectificative si 
anume 22.04.2016, si nu termenul legal de plata 25.04.2016”, organul de 
soluţionare a contestaţiei reţine că argumentul contestatarei este întemeiat, 
fapt pentru care în temeiul art. 279 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
se va admite contestaţia formulată de X SA şi se va anula parţial Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. X/16.08.2016, în ceea ce 
priveşte suma de X lei  reprezentând accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din salarii aferent Declaratiilor rectificative 112 nr. X-2, X-2, X-2, 
X-2, X-2 depuse la data de 22.04.2016.  
 
 
 Pentru considerentele retinute si in baza prevederilor legale invocate 
în cuprinsul prezentei decizii, precum si în temeiul art. 279 alin. (1) si alin. (2) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala coroborate cu 
prevederile pct. 11.1 si 11.3  din Instructiunile de aplicare ale art. 279 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala aprobate prin 
OPANAF 3741/2015, se: 
 

 
DECIDE: 

 
 
 

 1. Respingerea ca neintemeiata a contesta ţiei formulate de X SA, 
împotriva Deciziilor referitoare la obligatii de plata accesorii nr. X din data de 
16.08.2016 emise de Directia Generala de Administrare a Marilor 
Contribuabili, pentru suma totala de X lei  reprezentand dobanzi si 
penalitati de intarziere datorate pentru achitarea cu intarziere a impozitului 
pe veniturile din salarii aferent sediilor secundare conform Declaratiei 112 nr. 
X-2 depusa de societate in data de 25.09.2015; 

 
 
 2. Admiterea par ţială a contesta ţiei formulate de X SA impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. X/16.08.2016 emisa de 
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru suma de 
X lei  reprezentand dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii 
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conform Declaratiilor 112 nr. X-2, X-2, X-2, X-2, X-2 depuse de societate in 
data de 22.04.2016  
 
 Punctul 1 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul X, în termen 
de 6 luni de la data comunicării. 
 
 
 

Director General 
X 
 
 
 
 

 
  


