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MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 132 
din 18.07.2006 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

A.F...... din satul ......, comuna ......., jude�ul Suceava, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a  

jude�ului  Suceava  sub  nr. ..... din 30.06.2006  
 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  
a  fost  sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc, 
prin adresa nr. .......din 29.06.2006, înregistrat�  la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. .......din 30.06.2006, cu privire 
la contesta�ia formulat� de A.F. ....... din satul ......., comuna ......., jude�ul 
Suceava. 

A.F. ....... contest�  Deciziile de impunere nr. ....... din 
28.12.2005 �i nr. ....... din 27.06.2006, emise de Administra�ia Finan�elor 
Publice Câmpulung Moldovenesc, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
....... din 28.12.2005, privind suma de ....... lei, reprezentând: 

- ....... lei tax� asupra activit��ii d�un�toare s�n�t��ii; 
- ……lei dobânzi de întârziere aferente taxei asupra activit��ii 

d�un�toare s�n�t��ii; 
- ……lei penalit��i de întârziere aferente taxei asupra 

activit��ii d�un�toare s�n�t��ii. 
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  

din  Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
175 �i 179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. A.F. ......., prin contesta�iile înregistrate la Administra�ia 

Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc sub nr. ....... din 08.05.2006 �i 
nr. ..... din 28.06.2006, formulate împotriva Decizilor de impunere ....... din 
28.12.2005 �i nr. ....... din 27.06.2006, contest� taxa asupra activit��ii 
d�un�toare s�n�t��ii, calculat� asupra adaosului comercial, precum �i 
accesoriile aferente. 
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Contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� aceast� tax� pe motiv c� 
asocia�ia familial� nu are personalitate juridic�. 

De asemenea, men�ioneaz� c� potrivit art. 3.1 lit. b) din O.G. nr. 
22/1999, modificat� �i completat� prin Legea nr. 467/2002, aceast� tax� se 
datoreaz� de „persoanele juridice care realizeaz� venituri din produc�ia din 
tutun �i de b�uturi alcoolice, în cot� de 2% din veniturile ob�inute dup� 
deducerea accizelor �i taxei pe valoarea ad�ugat�; comercian�ii care realizeaz� 
venituri din vânzarea acestor produse datoreaz� o cot� de 2% din adaosul 
comercial practicat la aceste produse.” 

Asocia�ia precizeaz� c� la art. 3^1 lit. c) din acela�i act normativ 
se arat� c� „prevederile lit. b) nu se aplic� persoanelor juridice ce realizeaz� 
venituri din produsele de bere. 

Contestatoarea sus�ine c� potrivit prevederilor art. 3^1 lit. b, 
coroborate cu cu prevederile de la litera c), termenul de comercian�i se refer� 
strict la persoane juridice. 

 
II. Prin Deciziile de impunere nr. ....... din 28.12.2005 �i nr. 

....... din 27.06.2006, emise în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....... 
din 28.12.2005, organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice Câmpulung Moldovenesc, au stabilit c� A.F. ....... datoreaz� 
bugetului de stat o tax� asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii de ....... lei, 
precum �i accesoriile aferente de … lei, din care …. lei dobânzi de întârziere �i 
… lei penalit��i de întârziere. 

Organele de control au constatat c� pentru perioada 01.01.2000 
– 30.11.2005 A.F. ....... nu a calculat �i virat la bugetul de stat taxa asupra 
activit��ii d�un�toare s�n�t��ii în sum� de ....... lei, conform prevederilor O.G. 
nr. 22/1992, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  
în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ....... lei, reprezentând ....... lei tax� 

asupra activit��ii d�un�toare s�n�t��ii, …. lei dobânzi de întârziere �i 
…lei penalit��i de întârziere, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� pentru perioada iulie 
2002 – decembrie 2005 asocia�iile familiale intr� în categoria pl�titorilor 
de tax� asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii. 

 
În fapt, organele de control din cadrul Administra�iei 

Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc au stabilit c� A.F. ....... datoreaz� 
bugetului de stat, pentru perioada iulie 2002 – decembrie 2005, o tax� asupra 
activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii de ....... lei, precum �i accesoriile aferente. 

Contestatoarea consider� c� nu datoreaz� crean�ele fiscale 
stabilite de organele de control, motivând c� potrivit actelor normative 
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aplicabile acesta se datoreaz� numai de persoanele juridice �i nu de asocia�iile 
familiale. 

 
În drept, în ceea ce prive�te pl�titorii de tax� asupra 

activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii, pentru perioada verificat�, sunt aplicabile 
prevederile art. 1 �i 3^1 din  Ordonan�a Guvernului nr. 22 / 1992 privind 
finan�area ocrotirii s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�: 

Art. 1 
S�n�tatea public� este finan�at� din urm�toarele surse:[…] 
d) taxe asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii. 
 
Art. 3^1 
(1) Taxele prev�zute la art. 1 lit. d) se suport� de c�tre: 
a) persoanele juridice care realizeaz� încas�ri din ac�iuni 

publicitare la produsele din tutun, la �ig�ri �i la b�uturi alcoolice, în cot� 
de 12% din valoarea acestor încas�ri; 

b) persoanele juridice care realizeaz� venituri din produc�ia 
de produse din tutun, de �ig�ri �i de b�uturi alcoolice, în cot� de 2% din 
veniturile ob�inute dup� deducerea accizelor �i a taxei pe valoarea 
ad�ugat�; comercian�ii care realizeaz� venituri din vânzarea acestor 
produse datoreaz� o cot� de 2% din adaosul comercial practicat la aceste 
produse; 

c) prevederile lit. b) nu se aplic� persoanelor juridice care 
realizeaz� venituri din vânz�rile produselor din bere. 

 
Din textul de lege mai sus citat se re�ine c� taxa asupra 

activit��ii d�un�toare s�n�t��ii de pl�te�te �i de c�tre comercian�ii care 
realizeaz� venituri din vânzarea produselor d�un�toare s�n�t��ii, în cot� de 2% 
aplicat� asupra adaosului comercial practicat la aceste produse. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� 
aceast� tax� pe motiv c� asocia�ia familial� nu are personalitate juridic�, nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât, a�a dup� 
cum rezult� din textul de lege mai sus citat, taxa asupra activit��ii d�un�toare 
s�n�t��ii de pl�te�te �i de c�tre comercian�ii care realizeaz� venituri din 
vânzarea produselor d�un�toare s�n�t��ii. 

Referitor la sus�inerea contestatoarei c� termenul de 
comercian�i se refer� strict la persoane juridice, nu poate fi re�inut�, întrucât 
din interpretarea textului de lege mai sus citat rezult� cu claritate c� pl�titori 
sunt �i comercian�ii care realizeaz� venituri din vânzarea produselor 
d�un�toare s�n�t��ii. 

Textul de lege se refer� pe de o parte la produc�tori persoane 
juridice, iar pe de alt� parte la comercian�ii care realizeaz� venituri din 
vânzarea acestor produse. 
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Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea   nr. 26 din  5 noiembrie 1990 
privind registrul comer�ului, republicat�, „comercian�ii sunt persoanele fizice 
�i asocia�iile familiale, care efectueaz� în mod obi�nuit acte de comer�, 
societ��ile comerciale, companiile na�ionale �i societ��ile na�ionale, regiile 
autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial �i 
organiza�iile cooperatiste.” 

Din textul de lege mai sus citat se re�ine c� în categoria 
comercian�ilor intr� �i asocia�iile familiale. 

Fa�� de cele prezentate mai sus se conchide c� asocia�iile 
familiale sunt pl�titori de tax� asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii, drept 
pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� pentru suma de ....... 
lei, ca neîntemeiat�. 
 

Referitor  la  suma  de  …. lei, reprezentând  …. lei 
major�ri �i ….. lei penalit��i, aferente taxei asupra activit��ilor 
d�un�toare s�n�t��ii. 

 
În  fapt, organul fiscal a calculat pentru neplata în termen a 

taxei asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii de ....... lei, dobânzi �i penalit��i 
de întârziere în sum� total� de … lei. 

 
În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile: 

��pân� la data de 31.12.2002, prevederile art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 

„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare �i pân� la data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. […] 

Art. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de 
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care 
acestea aveau termene de plat�.” 

 
��în anul 2003, prevederile art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a Guvernului 

nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
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„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor 

bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu 

ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 

�i a altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice 
fel �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% 
pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, 
începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau 
termen de plat�. […]” 
 

��începând cu 01.01.2004, prevederile art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
 

„ Art. 114 
(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. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 

(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� 
dobânzi dup� cum urmeaz�: 

a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de 
organele competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit 
diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv;[…] 

Art. 120 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� 

cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru 
fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. ” 
 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de 
natura taxei asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii, în sum� de ....... lei, iar 
prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind modul de calcul al 
dobânzilor de întârziere, aceasta datoreaz� �i suma de … lei, reprezentând 
m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  
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Prin urmare, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� 
total� de 48 lei, aferente taxei asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii stabilit� 
de organele de inspec�ie fiscal�, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul prevederilor art. prevederile art. 1 �i 3^1 din  Ordonan�a Guvernului 
nr. 22 / 1992 privind finan�area ocrotirii s�n�t��ii, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art. 1 alin. 2 din Legea   nr. 26 din  5 noiembrie 1990 
privind registrul comer�ului, republicat�, art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 
2002 privind colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 186 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 
 

                          D E C I D E : 
 
-  Respingerea contesta�iei formulate de A.F. ....... din satul 

......., comuna ......., pentru suma  de ....... lei, reprezentând: 
- ....... lei tax� asupra activit��ii d�un�toare s�n�t��ii; 
- ……lei dobânzi aferente taxei asupra activit��ii d�un�toare 

s�n�t��ii; 
- ……lei penalit��i aferente taxei asupra activit��ii d�un�toare 

s�n�t��ii. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 

termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
  
 


