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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  73  din  …..2011 
 
 Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ….. S.R.L. cu sediul 
social în com. ….., jud. Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2011.  

 
 
Prin cererea înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 

judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2011, S.C. ….. S.R.L. cu sediul social în 
com. ….., judeŃul Teleorman a formulat contestaŃie parŃială împotriva a Deciziei 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. din …..2011, întocmită de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice …..  

În temeiul prevederilor pct–lor 3.2, respectiv 3.4 – 3.7 din Ordinul 
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea Titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, organele de revizuire au solicitat organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv A.F.P. ….. prin Adresa nr. ….. din …...2011, să 
constituie dosarul contestaŃiei, să verifice condiŃiile procedurale obligatorii şi să 
întocmească referatul cu propuneri de soluŃionare, primind în acest sens răspunsul 
înregistrat sub nr. …../…..2011. 

Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …../…..2011 
emisa de A.F.P. ….. au fost calculate accesorii aferente impozitului pe profit in 
suma de ….. lei, din care petenta a contestat numai suma de ….. lei. 

Astfel, obiectul contestaŃiei parŃiale este format de suma în cuantum total de 
….. lei stabilită prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. 
…../…..2011, reprezentând accesorii calculate la un impozit pe profit în sumă de 
….. lei stabilit prin Decizia de impunere nr. …../…..2009. 

 
ContestaŃia este formulată în termenul reglementat de art. 207, alin. (1) 

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
Fiind îndeplinite şi celelalte proceduri de contestare prevăzute de lege, 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentă să 
soluŃioneze pe fond cauza. 

 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

DirecŃia Generală a FinanŃelor 

Publice a JudeŃului    Teleorman 
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I. Petenta a contestat m ăsurile dispuse prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. ….. din …..2011,  întocmit ă de organele fiscale 
din cadrul A.F.P. ….., aducând în sus Ńinerea cererii urm ătoarele argumente:  
 - având în vedere procedura scrisă din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu noile modificări introduse, S.C. 
….. S.R.L. a formulat contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligaŃia de plată 
accesorii nr. …../…..2011, primită de societate în data de …..2011; 
 - petenta a introdus contestaŃia pentru modul de calcul al accesoriilor 
aferente impozitului pe profit, stabilite pentru perioada …..2009 – …..2009. 
Consideră că pentru calculul acestor accesorii, suma impozitului pe profit asupra 
căruia se calculează accesoriile trebuie să fie ….. lei şi nu ….. lei. 
 Pentru susŃinerea celor menŃionate mai sus, petiŃionara prezintă 
următoarele: 
 I. a) Prin Raportul de inspecŃie fiscală din data de …..2009 înregistrat sub 
nr. …../…..2009 şi prin Decizia de impunere nr. …../…..2009 s-au calculat, pentru 
perioada …..2006 – …..2007, obligaŃii fiscale suplimentare, astfel: 
 - impozit pe profit = ….. lei; 
 - accesorii aferente = ….. lei; 
 …………………………………….. 
 Total obligaŃii  = ….. lei. 
 
 b) Împotriva Deciziei de impunere nr. …../…..2009, S.C. ….. S.R.L. a 
introdus ContestaŃia nr. …../…..2009 înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
….. din …..2009 prin care a contestat suma de ….. lei; 
 
 c) D.G.F.P. Teleorman a emis Decizia nr. ….. din …..2006 privind 
soluŃionarea contestaŃiei, prin care a desfiinŃat Decizia de impunere nr. 
…../…..2009, urmând a se întocmi un nou act administrativ fiscal pentru aceeaşi 
perioada şi acelaşi obiect. 
 
 II. a) Prin Raportul de inspecŃie fiscală din data de …..2009 înregistrat la 
D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2009 şi Decizia de impunere nr. …../…..2009 
s-au calculat, pentru perioada …..2006 – …..2007 obligaŃii suplimentare astfel: 
 - impozit pe profit = ….. lei; pentru anul 2006 = ….. lei; 
      pentru anul 2007 = ….. lei;   
 - accesorii aferente = ….. lei; pentru anul 2006 = ….. lei; 
      pentru anul 2007 = ….. lei. 
 ……………………………………… 
 Total obligaŃii  = ….. lei. 
 
 b) Împotriva Deciziei de impunere nr. …../…..2009, S.C. ….. S.R.L. a 
introdus ContestaŃia nr. …../…..2009 înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
…../…..2009 prin care a contestat suma de ….. lei formată din ….. lei impozit pe 
profit şi ….. lei accesorii; 
 
 c) D.G.F.P.Teleorman a emis Decizia nr. …../…..2009 privind soluŃionarea 
contestaŃiei formulată de S.C. ….. S.R.L., prin care: 
 - s-a admis contestaŃia formulată de S.C. ….. S.R.L. pentru suma de ….. lei 
reprezentând obligaŃii pentru anul 2007: - impozit pe profit = ….. lei; 
      - accesorii aferente = ….. lei; 
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 - s-a respins contestaŃia formulată de S.C. ….. S.R.L. pentru suma de ….. 
lei reprezentând obligaŃii pentru anul 2006:  
  - impozit pe profit = ….. lei; 
  - accesorii aferente = ….. lei. 
 
 d) În data de …..2010 S.C. ….. S.R.L. a plătit suma de ….. lei. 
 
 Petenta contestă suma de ….. lei, stabilită prin Decizia referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr. …../…..2011, reprezentând accesorii calculate la 
un impozit pe profit în sumă de ….. lei stabilit prin Decizia de impunere nr. 
…../…..2009.   
 

II. Din Referatul nr. ...../.....2011 şi Decizia referitoare la obliga Ńiile de 
plată accesorii nr. ...../.....2011, se re Ńin urm ătoarele: 

 
Decizia contestată a fost emisă în conformitate cu prevederile art. 110 din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi constituie titlu de creanŃă. 

Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ...../.....2011 a fost 
comunicată în termenul prevăzut la art. 111, alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală pentru ca debitorul să achite sau să facă dovada plăŃii 
sumelor menŃionate în decizie. 

Pe pagina 2 a Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. 
...../.....2011 se regăsesc: documentul prin care s-a individualizat suma de plată, 
categoria de sumă, perioada de întârziere, numărul de zile întârziere, cota 
majorărilor şi penalităŃilor de întârziere şi calculul sumelor accesorii din care rezultă 
şi creanŃa certă, lichidă şi exigibilă la care s-au calculat majorări şi penalităŃi de 
întârziere. 

În baza contestaŃiei înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. ...../.....2011 
depuse de S.C. ..... S.R.L. cu sediul în com. ....., C.U.I. ..... împotriva Deciziei de 
calcul accesorii nr. ...../.....2011 pentru suma de ..... lei reprezentând dobânda 
calculată pentru debitul ...... lei – impozit pe profit stabilit suplimentar prin Decizia 
de impunere nr. ...../.....2009, organele fiscale din cadrul A.F.P. ....., în Referatul 
privind propunerile de soluŃionare nr. ...../.....2011 şi înregistrat la D.G.F.P. 
Teleorman sub nr. ...../.....2011, au procedat la verificarea îndeplinirii condiŃiilor de 
procedură şi de fond şi au constatat următoarele: 

- Suma contestată – ..... lei este instituită prin Decizia referitoare la obligaŃiile 
de plată accesorii emisă de A.F.P. ....., înregistrată sub nr. ...../.....2011 calculată 
pentru debitul de ..... lei – impozit pe profit şi pentru perioada .....2009 – .....2009 
(..... lei x 223 zile x 0,1% = ..... lei); 

 
- Raportul de inspecŃie fiscală nr. ...../.....2009 în urma căruia se emite 

Decizia nr. ...../.....2009 pentru debit suplimentar la impozit pe profit ..... lei, raport 
contestat de către contribuabil. În baza contestaŃiei depuse s-a emis Decizia nr. 
...../.....2009 prin care se admite contestaŃia formulată de S.C. ..... S.RL. – C.U.I. 
..... pentru suma de ..... lei debit impozit pe profit şi respinge contesta Ńia pentru 
suma de ..... lei – impozit pe profit, drept urmare  societatea are ca obliga Ńie 
de plat ă în loc de ..... lei, suma de ..... lei ;  
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- Organul de inspecŃie calculează accesorii pentru debitul stabilit 
suplimentar la impozit pe profit în sumă de ..... lei pentru perioada .....2007 – 
.....2009; 

- Perioada pentru care se calculează majorări conform Deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii nr. ...../.....2011 pentru debitul de ..... lei este .....2009 – 
.....2009. 

 
- Debitul în sumă de ….. lei, conform fişei pe plătitor, se stinge prin două 

modalităŃi: 
a) Stingere parŃială prin borderou scădere ca urmare a prelucrării în data de 

…..2009 a Deciziei nr. …../…..2009 
 

Nr. 
crt. 

Suma datorată iniŃial Suma stinsă 
ca urmare a 
contestatiei 

Data stingerii Suma datorată 

1. ..... ..... .....2009 ..... 
 
b) Stingere ca urmare a plăŃilor efectuate de către contribuabil: 
 

Nr. 
crt. 

Suma datorată Suma stinsă Data plăŃii Rest de plată 

1. ..... ..... .....2009 ..... 
2. ..... ..... .....2009 ..... 
3. ..... ..... .....2009 ..... 
4. ..... ..... .....2009 ..... 
². ..... ..... .....2010 ..... 
6. ..... ..... .....2010 0 

 
În referatul cu propunerile de soluŃionare se afirmă faptul că prin Decizia 

referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …../…..2011 se calculează în mod 
eronat accesorii pentru debitul ….. lei pentru perioada …..2009 – …..2009 
neŃinându-se cont de stingerea obligaŃiei de plată cu suma de ….. lei (SCA/45 dată 
prelucrare …..2009). 

Se precizează, de asemenea, ca S.C. ….. S.R.L. datorează accesorii pentru 
suma respinsă la contestaŃie, respectiv ….. lei, de la data de …..2009 până la 
…..2010 (de la data până la care s-au calculat obligaŃii fiscale accesorii de organul 
de inspecŃie fiscală – rd. 2, col. 3 din Decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. …../…..2009 şi până la 
stingerea integrală a debitului), astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Categorie de 
sumă 

Perioada Suma 
debit 

Nr. zile Cota Suma 
accesoriu 

 
1. 

 
Dobând ă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
..... 

 
0,1 % 

 
..... 

 
2. 

 
Dobândă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
..... 

 
0,1 % 

 
..... 

 
3. 

 
Dobândă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
..... 

 
0,1 % 

 
..... 

  .....2009 –     
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4. Dobândă .....2009 ..... 28 0,1 % ..... 
 

5. 
 

Dobândă 
.....2009 – 
.....2010 

 
..... 

 
33 

 
0,1 % 

 
..... 

 
6. 

 
Dobândă 

.....2010 – 
.....2010 

 
..... 

 
3 

 
0,1 % 

 
..... 

 
Organele fiscale din cadrul A.F.P. ….. consideră astfel, că s-au calculat 

eronat accesorii pentru debitul de 55.990 lei pentru perioada …..2009 – …..2009, 
în mod corect datorându-se accesorii pentru debitul de ….. lei. 

 
Astfel, organele fiscale din cadrul  A.F.P. ..... propun admiterea contestaŃiei 

pentru suma de ..... lei – dobânda calculată pentru diferenŃa de ..... lei şi 
respingerea contestaŃiei pentru suma de ..... lei – dobândă calculată pentru debitul 
în sumă de ..... lei. 

 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la 

dosarul cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, 
sus Ńinerile organelor fiscale, actele normative în vigo are la data producerii 
fenomenului economic, re Ńin: 

 
S.C. ….. S.R.L. are domiciliul fiscal în com. ….., jud. Teleorman, este 

înregistrată la O.R.C. Teleorman sub nr.  J…../…../2005, C.U.I. RO ….., având ca 
obiect de activitate: cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminŃe oleaginoase – cod CAEN 0111. 

 
 Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman, este aceea dac ă peti Ńionara datoreaz ă major ările de 
întârziere în sum ă de ….. lei aferente impozitului pe profit stabilit  suplimentar 
prin Decizia de impunere nr. …../…..2009. 
   

În fapt, în urma inspecŃiei fiscale din data de …..2008, ce a vizat perioada 
…..2005 – …..2008 s-a întocmit Decizia de impunere nr. …../…..2009, sinteza 
Raportului de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009; decizie de impunere ce a fost 
contestată de petentă în data de …..2009, emiŃându-se în acest sens Decizia nr. 
…../…..2009 prin care s-a decis desfiinŃarea actului administrativ atacat pentru 
suma de ….. lei reprezentând impozit pe profit şi accesorii aferente, dispunându-se 
totodată A.I.F. Teleorman întocmirea unui nou act administrativ fiscal care să 
vizeze strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei. 

Ulterior, s-a reefectuat inspecŃia fiscală parŃiala la S.C. ….. S.R.L. în data de  
…...2009, emiŃându-se Decizia de impunere nr. …../…..2009, sinteza Raportului de 
inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. …../…..2009. 

În data de …..2009 S.C. ….. S.R.L. a depus contestaŃie împotriva actelor 
administrative menŃionate anterior, contestaŃie soluŃionată prin Decizia nr. 
…../…..2009 prin care s-a dispus: 

- respingerea contestaŃiei pentru suma de ….. lei reprezentând: 
 * impozit pe profit aferent anului 2006 – ….. lei; 
 * majorări de întârziere aferente impozitului pe profit – ….. lei; 
- admiterea contestaŃiei pentru suma de ….. lei reprezentând: 
 * impozit pe profit aferent anului 2007 – ….. lei; 
 * majorări de întârziere aferente impozitului pe profit – ….. lei. 
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 Conform Deciziei nr. …../…..2009, organele fiscale din cadrul A.F.P.-ului 
care administrează S.C. ….. S.R.L. au înscris în fişa sintetică totală ca şi debit 
suplimentar de încasat suma de ….. lei, eronat, întrucât suma corectă rămasă de 
încasat era ….. lei, cu data scadentă …..2009, termen de plată – …..2009. 
 Ulterior, conform Deciziei de soluŃionare nr. …../…..2009 aceleaşi organe 
fiscale au procedat la înscrierea în fişa sintetică cu minus a unui debit în sumă de 
….. lei cu scadenŃă în data de …..2009, respectiv data plăŃii …..2009. 
 Astfel, A.F.P. ….. a procedat la calculul şi instituirea de majorări de întârziere 
pentru obligaŃii de plată restante aferente impozitului pe profit, în acest sens fiind 
emisă Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …../…..2011 pentru 
suma în cuantum total de ….. lei, din care petenta a contestat suma de ….. lei – 
accesorii pe care le consideră eronat calculate aferente debitului de ….. lei, sumă 
care se regăseşte cuprinsă în anexa la decizie.  
 Organul de revizuire reŃine faptul că Raportul de inspecŃie fiscală nr. 
...../.....2009, în urma căruia s-a emis Decizia de impunere nr. ...../.....2009 pentru 
debit suplimentar la impozit pe profit în sumă de ..... lei au fost contestate de 
contribuabil conform cererii nr. ...../.....2009, înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub 
nr. ...../.....2009.  
 Urmare contestaŃiei depuse, D.G.F.P. Teleorman a emis Decizia de 
soluŃionare nr. ...../.....2009 potrivit căreia s-a decis: 
 - admiterea contestaŃiei formulată de S.C. ..... S.R.L. pentru suma de ..... lei – 
debit impozit pe profit; 
 - respingerea contestaŃiei pentru suma de ..... lei – impozit pe profit 
drept urmare, societatea trebuia s ă fie înscris ă şi să figureze în eviden Ńele 
sintetice şi analitice ale administra Ńiilor financiare în a c ăror administrare a 
fost sau este cu obliga Ńii de plat ă privind impozitul pe profit aferent Deciziei 
de impunere nr. ...../.....2009 contestat ă si solu Ńionat ă cu suma de ..... lei 
impozit pe profit datorat, fa Ńă de suma de ..... lei.   
 MenŃionăm că pentru acest debit de ..... lei, organul de inspecŃie fiscală a 
calculat accesorii pentru intervalul .....2007 – .....2009. Pe cale de consecinŃă, în 
urma înregistrării în evidenŃele fiscale a Deciziei de impunere nr. ...../.....2009, 
precum şi a Deciziei de soluŃionare nr. ...../.....2009 prin care s-a admis suma de ..... 
lei şi s-a respins suma de ..... lei, A.F.P. ..... trebuia să calculeze accesorii conform 
legislaŃiei în vigoare pentru intervalul .....2009 – .....2009 numai pentru suma de ..... 
lei, fiind astfel confirmate parŃial susŃinerile petentei din Cererea nr. ...../.....2011, 
înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. ...../.....2011. 

Organele de revizuire reŃin că stabilirea de dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
în sarcina petentei reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul.  
 Astfel, conform Anexei la Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
nr. …../…..2011 perioada pentru s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
este …..2009 – …..2009, întrucât prin stabilirea de obligatii fiscale în sarcina S.C. 
….. S.R.L. prin Decizia de impunere nr. …../…..2009 – desfiintata, sinteza 
Raportului de inspecŃie fiscală încheiat în data de …..2009, rezultă că data de la 
care se calculeaza dobânzi şi penalităŃi de întârziere este …..2009.  
 Se reŃine astfel, ca din totalul de ….. lei – accesorii cuprinse in Decizia 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. …../…..2011, în mod corect au fost 
calculate accesorii în sumă de ….. lei pentru un debit în sumă de ….. lei 
reprezentând impozit pe profit pentru intervalul …..2009 – …..2009 şi eronat au 
fost calculate accesorii în sumă de ….. pentru un debit în sumă de ….. lei 
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reprezentând impozit pe profit, suma admisă prin Decizia de soluŃionare nr. 
…../…..2009, nedatorata de petentă. 
 Organul de revizuire îşi motivează constatarea pe faptul că din documentele 
existente la dosar (Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. 
…../…..2011, anexa la această decizie, Decizia nr. …../…..2009 prin care s-a 
dispus desfiinŃarea Deciziei de impunere nr. …../…..2009, Decizia nr. …../…..2009 
prin care s-a dispus admiterea sumei de ….. lei – impozit pe profit aferent anului 
2007 şi respingerea sumei de ….. lei – impozit pe profit aferent anului 2006, sume 
care au fost stabilite iniŃial în baza Deciziei de impunere nr. …../…..2009) se reŃine 
faptul că reprezentanŃii A.F.P. care au deŃinut şi deŃin dosarul fiscal au înregistrat 
ulterior şi diminuarea acestui impozit în sumă de ….. lei în data de …..2009, cu 
scadenŃă în data de …..2009 şi termen de plată …..2009. 
 Pe cale de consecinŃă însă, au fost calculate în mod eronat accesorii în 
sumă totală de ….. lei aferente unui debit în sumă de ….. lei eronat preluat la 
calcul, pentru intervalul …..2009 – …..2009; în realitate, conform celor arătate mai 
sus, accesoriile trebuiau calculate pentru diferenŃa de debit rămasă definitivă ca 
datorată bugetului de stat în sumă de ….. lei.  
 Aferent acestei sume, din calculele efectuate de organele fiscale din cadrul 
A.F.P. ….., prezentate în Referatul cu propunerile de soluŃionare înregistrat la 
D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2011 se reŃine că accesoriile datorate debitului 
de ….. lei sunt în sumă de ….. lei, calculate pentru intervalul …..2009 – …..2009, 
cota 0,1%, nr. zile întârziere – 223 zile, fiind calculate conform legislaŃiei în vigoare. 
 Pentru diferenŃa de ….. lei reprezentând accesorii aferente debitului în sumă 
de ….. lei – impozit pe profit pe care petenta nu-l datorează bugetului de stat, 
suma respectivă fiind admisă prin Decizia de soluŃionare nr. …../…..2009; organul 
de soluŃionare retine faptul ca au fost eronat calculată pentru intervalul …..2009 – 
…..2009  urmând a se pronunŃa printr-o soluŃie de admitere parŃială a cererii 
petentei. 

De altfel, şi organul fiscal, respectiv A.F.P. ….. în administrarea căruia se 
află S.C. ….. S.R.L. – ….. prin Referatul cu propunerile de soluŃionare înregistrat la 
D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2011 propune soluŃionarea contestaŃiei astfel: 
admiterea sumei de ….. lei şi respingerea sumei de ….. lei, în acest sens, 
prezentând modalitatea de calcul, după cum urmează: 

- Debitul în sumă de ….. lei, conform fişei pe plătitor, se stinge prin două 
modalităŃi: 

a) Stingere parŃială prin borderou scădere ca urmare a prelucrării în data de 
…..2009 a Deciziei nr. …../…..2009 

 
Nr. 
crt. 

Suma datorată iniŃial Suma stinsă 
ca urmare a 
contestaŃiei 

Data stingerii Suma datorată 

1. ..... ..... ......2009 ..... 
 
b) Stingere ca urmare a platilor efectuate de catre contribuabil: 
 

Nr. 
crt. 

Suma datorată Suma stinsă Data plăŃii Rest de plată 

1. ..... ..... .....2009 ..... 
2. ..... ..... .....2009 ..... 
3. ..... ..... .....2009 ..... 
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4. ..... ..... .....2009 ..... 
². ..... ..... .....2010 ..... 
6. ..... ..... .....2010 0 

 
În referatul cu propunerile de solutionare se afirma faptul ca prin Decizia 

referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. …../…..2011 se calculeaza in mod 
eronat accesorii pentru debitul ….. lei pentru perioada …..2009 – …..2009 
netinandu-se cont de stingerea obligatiei de plata cu suma de ….. lei (SCA/45 data 
prelucrare …..2009). 

Se precizeaza, de asemenea, ca S.C. ….. S.R.L. datoreaza accesorii pentru 
suma respinsa la contestatie, respective ….. lei, de la data de …..2009 pana la 
…..2010 (de la data pana la care s-au calculate obligatii fiscale accesorii de 
organul de inspectie fiscala – rd. 2, col. 3 din Decizia de impunere privind obligatiile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr. …../…..2009 si pana 
la stingerea integrala a debitului), astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Categorie de 
sumă 

Perioada Suma 
debit 

Nr. zile Cota Suma 
accesoriu 

 
1. 

 
Dobând ă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
223 

 
0,1 % 

 
..... 

 
2. 

 
Dobândă 

......2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
29 

 
0,1 % 

 
..... 

 
3. 

 
Dobândă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
33 

 
0,1 % 

 
..... 

 
4. 

 
Dobândă 

.....2009 – 
.....2009 

 
..... 

 
28 

 
0,1 % 

 
..... 

 
5. 

 
Dobândă 

.....2009 – 
.....2010 

 
..... 

 
33 

 
0,1 % 

 
..... 

 
6. 

 
Dobândă 

.....2010 – 
.....2010 

 
..... 

 
3 

 
0,1 % 

 
..... 

 
Organele fiscale din cadrul A.F.P. ….. considera astfel, ca s-au calculate 

eronat accesorii pentru debitul de ….. lei pentru perioada …..2009 – …..2009, in 
mod corect datorandu-se accesorii pentru debitul de ….. lei. 

 
În drept , sunt aplicabile prevederile pct. B 5, Cap. II din O.M.E.F. nr. 

2.144/2008 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 1.722/2004 privind 
organizarea sistemului de administrare a creantelor fiscale, art. 47, 88, 110, 111, 
119, 120, 213 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Cap. I, pct.-ele 1 şi 2 din 
O.P. A.N.A.F. nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi 
comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaŃii 
fiscale restante sub o anumită limită în care se stipulează: 

* O.M.E.F. nr. 2.144/2008 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 
1.722/2004 privind organizarea sistemului de administrare a creantelor fiscale; 

[…] 
 Capitolul II. 
 Componentele sistemului de administrare a creanŃelor fiscale 
 II.2 Subsistemul de preluare a actelor de colectare venituri 
 II.2.2. ActivităŃi 
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 B. Analiza şi transferul datelor 
 B5. Analiza creanŃelor fiscale stabilite prin acte administrativ fiscale pentru 
care s-a dispus desfiinŃarea totală/parŃială a acestora 

[…] 
 In cazul diferenŃelor de obligaŃii fiscale principale, obligaŃii fiscale accesorii 
sau alte obligaŃii fiscale stabilite prin acte administrativ fiscale, care nu au fost 
stinse dar au fost contestate ulterior, dându-se câştig de cauză contribuabilului, 
în sensul desfiinŃării  totale/parŃiale a acestora, compartimentul de evidenŃă pe 
plătitori va proceda la scăderea din evidenŃele fiscale, a acestor obligaŃii fiscale, 
utilizând  în acest scop „Borderoul creanŃelor fiscale de scăzut prin anulare, 
prescripŃie şi prin alte modalităŃi prevăzute de lege” (model anexa nr.28), la care va 
anexa hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau decizia de soluŃionare a 
contestaŃiilor, după caz.  

[…] 
 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, (M.O. nr. 

513/31.07.2007) cu modificările şi completările ulterioare; 
[…] 

 ART. 47 
 DesfiinŃarea sau modificarea actelor administrative fiscale 
 (2) DesfiinŃarea totală sau parŃială, potrivit legii, a actelor administrative prin 
care s-au stabilit creanŃe fiscale principale atrage desfiinŃarea totală sau parŃială a 
actelor administrative prin care s-au stabilit creanŃe fiscale accesorii aferente 
creanŃelor fiscale principale anulate, chiar dacă acestea au devenit definitive în 
sistemul căilor administrative de atac. 

[…] 
 Art. 88 
 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
 Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative 
fiscale: 

[…] 
 c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 

[…] 
 Art. 110 
 Colectarea creanŃelor fiscale 
 (1) În sensul prezentului titlu, colectarea constă în exercitarea acŃiunilor care 
au ca scop stingerea creanŃelor fiscale. 
 (2) Colectarea creanŃelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanŃă sau 
al unui titlu executoriu, după caz. 
 (3) Titlul de creanŃă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează 
creanŃa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăŃite, 
potrivit legii. 

[…] 
 Art. 111 
 Termenele de plată 
  (2) Pentru diferenŃele de obligaŃii fiscale principale şi pentru obligaŃiile 
fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în 
funcŃie de data comunicării acestora, astfel: 
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 a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, 
termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; 
 b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, 
termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

[…] 
ART. 119 
DispoziŃii generale privind majorări de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor 

de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere. 
[...] 

 (3) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi 
aparŃine creanŃa principală. 

(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condiŃiile aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală [...] 

 
ART. 120 
Majorări de întârziere 
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[...] 
(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
[...] 

 ART. 213 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
 [...] Analiza contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de 
dispoziŃiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul 
cauzei.[...] 
 Art. 216 
 SoluŃii asupra contestaŃiei 
 (1) Prin decizie contestaŃia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă. 

[...] 
 
 * Ordin nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi 
comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaŃii 
fiscale restante sub o anumită limită (M.O. nr. 573/12.08.2010) 
 […] 
 ANEXA - Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte 
administrative pentru debitorii care înregistrează obligaŃii fiscale restante sub o 
anumită limită 
 Capitolul I - Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligaŃii fiscale 
accesorii sub o anumită limită 
 1. Deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii se emit, trimestrial, 
pentru toŃi debitorii, cu exceptia celor care înregistrează obligaŃii fiscale care fac 
obiectul înlesnirilor la plată.  
 2. Deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii reprezentând penalităŃi 
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de întârziere se emit o singură dată, trimestrial, pentru obligaŃiile fiscale principale 
care au împlinit 90 de zile de la scadenŃă, cu excepŃia situaŃiei în care acestea au 
fost stinse parŃial sau total, după caz.[…] 

Din textele de lege enunŃate, organele de revizuire reŃin că în cazul în care 
orice sumă reprezentând o obligaŃie fiscală nu este plătită la data stabilită prin 
actele normative, contribuabilul este obligat să plătească şi sumele accesorii 
debitului pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de lege şi data 
la care obligaŃia fiscală este achitată.  

FaŃă de argumentele de fapt şi de drept prezentate, precum şi din 
documentele existente la dosarul cauzei, urmează ca solicitarea petentei 
exprimată în ContestaŃia parŃială înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
…../…..2011 să fie: 

- admis ă pentru suma de ….. lei, reprezentând accesorii cal culate 
pentru debitul în sum ă de ….. lei reprezentând impozit pe profit (dintr-u n total 
de ….. lei); 
 - respins ă pentru suma de ….. lei, reprezentând accesorii cal culate 
pentru debitul în sum ă de ….. lei reprezentând impozit pe profit (dintr-u n total 
de ….. lei). 

                                                       * 
*     * 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. 
nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a 
H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală, O.M.E.F. nr. 2.144/2008 pentru modificarea si completarea 
O.M.F.P. nr. 1.722/2004 privind organizarea sistemului de administrare a 
creantelor fiscale, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi O.P.A.N.A.F. nr. 2.289/2010 pentru 
aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative 
pentru debitorii care înregistrează obligaŃii fiscale restante sub o anumită limită 
directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
D  E  C  I  D  E : 

 
 Art. 1. Se admite contestaŃia formulată de S.C. ….. S.R.L. pentru suma de 
….. lei reprezentând accesorii aferente debitului în sumă de ….. lei – impozit pe 
profit şi se respinge contestaŃia formulată de S.C. ….. S.R.L. pentru suma de ….. 
lei reprezentând accesorii aferente debitului în sumă de ….. lei – impozit pe profit. 

 
Art. 2.  Prezenta decizie a fost redactată în 5 (cinci) exemplare toate cu 

valoare de original comunicate celor interesaŃi.  
  
 Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecătorească de 
contencios administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării. 
  

Art. 4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii. 

 
                                                            …..,                                            

 
 Director Executiv    


