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                                DECIZIA NR. 117/24.01.2011 
       privind  soluţionarea contestaţiei formulate  
               S.C.”X” S.A. IAŞI 

        înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi  
                                    sub nr. ……………… 
 
 
                    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi, Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, cu 
adresa nr. ……………, înregistrată la instituţia noastră sub nr. ……………cu 
privire la contestaţia formulată de S.C.”X” S.A. IAŞI cu sediul în municipiul Iaşi, 
str. Vasile Alecsandri nr.6 A, având cod unic de înregistrare fiscală ……………, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J-……………, reprezentată 
legal de Societatea Civilă Profesională ”Z  ” SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar în baza Sentinţei comerciale nr. ……………, pronunţată de Tribunalul 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, ……………. 

           
 Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 

de plată accesorii nr. …………… din data de ……………, emisă de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi. 
    
                  Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă : 
                 - Slei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
       din salarii;  
                 -   Slei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                 -          Slei - majorări de întârziere aferente impozitului pe ţiteiul  
                                       şi gazelor naturale din producţia internă;  
                 -        S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe venitul     
                                       microîntreprinderilor; 

-         S lei - majorări de întârziere aferente taxei asupra activităţiilor  
                                      dăunătoare sănătăţii; 

Agenţia Naţională de  
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- S lei  - majorări de întârziere aferente vărsămintelor de la     
                      persoane juridice pentru persoane cu handicap     
                      neîncadrate; 
-   Slei - majorări de întârziere aferente veniturilor din     
                      valorificarea bunurilor confiscate; 
- S lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe  
                    valoarea adăugată;                            

- Slei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  de  asigurări 
                     sociale datorate de angajator; 

       S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  
      individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi;           
                 -  S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                                      pensia suplimentară reţinută de la persoanele 
                                      cuprinse în sistemul de asigurări sociale; 

-   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
                   asigurari pentru accidente de muncă şi boli     

                                      profesionale datorate de angajator; 
                -   S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de  
                    asigurări pentru şomaj datorate de angajator; 

-   Slei - majorări de întârziere aferente contribuţiei   
                             individuale de asigurări pentru şomaj reţinute de la  

         -     S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei    
                                     angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru  
                                      plata creanţelor sociale; 

       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
               asigurări de sănătate datorate de angajator; 
       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
       -   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
                            fizice. 

 
  Contestaţia a fost depusă, în termenul legal de 30 de zile prevăzut 
de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în 
vedere data comunicării actului administrativ fiscal contestat a fost comunicat 
reprezentantului legal al petentei „Z” SPRL în data de ……………, prin ridicarea 
acestuia sub semnătură şi data depunerii contestaţiei …………… la 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, unde a fost înregistrată sub 
nr. ……………. 
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                 Contestaţia este semnată de către reprezentantul legal al societăţii, 
lichidator judiciar „Y” SPRL, coordonator - ing. ……………şi poartă amprenta 
ştampilei în original a Societăţii Civile Profesionale ”Y” SPRL.                
  
 Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare 
……………, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, 
respectiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi în care se 
menţionează că, s-au calculat  eronat accesorii prin Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …………… din data de ……………, întrucât au 
fost incluse dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor care au luat 
naştere după data deschiderii procedurii insolvenţei, propunându-se admiterea 
contestaţiei. 

        
        Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Biroul 

Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin. (1) şi art.209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
                

          I. S.C.”X” S.A. IAŞI reprezentată legal de Societatea Civilă 
Profesională ”Y” SPRL în baza Sentinţei Comerciale nr. ……………emisă de 
Tribunalul Iaşi,  depune în data de ……………la Administraţia Finanţelor Publice 
a Municipiului Iaşi contestaţie înregistrată sub nr. ……………formulată împotriva 
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ……………din data de 
……………, motivând în susţinerea acesteia următoarele: 

          ”Faţă de SC X SA a fost deschisă procedura generală a insolvenţei 
prin Sentinţa civilă nr. ……………, fiind întocmit Tabelul preliminar al creanţelor 
(din ………..), în care organul fiscal apare cu o creanţă de S lei (RON) la care 
se adaugă şi creanţa ……….. Iaşi (S lei RON), deci, un total de S lei (RON). 

             Prin Sentinţa comercială nr. …………… (BPI nr. ……………), au 
fost stabilite noi termene de procedură, termene ce au fost prelungite prin 
Încheierea nr. ……………. 

             Termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă a fost la 
16.04.2009 iar de afişare a tabelului preliminar, data de ……………. 

             În acest tabel (nr……………), creditorul AFP a M.Iaşi a fost 
înregistrat cu creanţa în valoare totală de S lei (cererea nr. ……………), valoare 
regăsită şi în tabelul definitiv. 

            Conform documentaţiei cererii, datoriile a fost calculate până la 
……………           Prin Sentinţa comercială nr. ……………, Tribunalul Iaşi -
judecător sindic, a dispus dizolvarea şi intrarea în faliment a SC X SA, fixând 
termen de depunere a declaraţiilor de creanţă, data de …………….  

         Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi a depus cererea 
nr. ……………în valoarea şi structura prezentate anterior. 
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         Având în vedere faptul că datoriile au fost calculate până la data de 
…………… şi considerând că pentru intervalul ……………, a fost înregistrată o 
eroare de calcul în privinţa accesoriilor.” 

         Pe cale de consecinţă, petenta solicită anularea Deciziei referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr……………din data de ……………. 

 
         II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a 

Municipiului Iaşi  prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  
nr.81687/13.10.2010, în temeiul art.88 lit. c) şi a art.119 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, a 
calculat pentru perioada ……………, în sarcina S.C.”CENTRAL JUICE” S.A. 
IAŞI accesorii în sumă totală de Slei reprezentând:  
                 - Slei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
       din salarii;  
                 -   S  lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                 -          S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe ţiteiul şi 
                                       gazelor naturale din producţia internă;  
                 -        S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe venitul     
                                       microîntreprinderilor; 

-        S lei - majorări de întârziere aferente taxei asupra activităţiilor 
                                       dăunătoare sănătăţii; 

- S lei  - majorări de întârziere aferente vărsămintelor de la     
                      persoane juridice pentru persoane cu handicap     
                      neîncadrate; 
-   S lei - majorări de întârziere aferente veniturilor din     
                      valorificarea bunurilor confiscate; 
- Slei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe  
                    valoarea adăugată;                            

- S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  de  asigurări 
                     sociale datorate de angajator; 

       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 
      de asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi;          
                 -  S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                                      pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse 
                                      în sistemul de asigurări sociale; 

- S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
                   pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate     

                                      de angajator; 
                -   S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări 
                    pentru şomaj datorate de angajator; 

-   Slei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  individuale 
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                             de asigurări pentru şomaj reţinute de la asiguraţi;       
         -      S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor   
                                      pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor  
                                      sociale; 

       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
               asigurări de sănătate datorate de angajator; 
       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
       -   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
                            fizice. 

 
           III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile 

contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi 
prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
 
                     Cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa dacă legal 
organul fiscal a stabilit prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr……….. din data de ……………, accesorii în sumă totală de S 
lei, pentru perioada ……………în sarcina S.C.”X” S.A. IAŞI, în condiţiile în 
care acestea au fost calculate după data de ……………, dată la care pentru 
societate a fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului. 
 
                  În fapt, la data de ……………prin Sentinţa Comercială nr. 
……………emisă de Tribunalul Iaşi, s-a admis cererea debitorul S.C. X S.A. şi 
în consecinţă, se deschide procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 
                  La data de ……………prin Încheierea nr. ……………emisă de 
Tribunalul Iaşi s-a dispus respingerea planului de reorganizare judiciară propus 
de S.C. ”X S.A şi administratorul judiciar, precum şi începerea procedurii 
falimentului împotriva petentei. 
         
                  La data de ……………Curtea de Apel Iaşi prin Decizia 
nr……………a casat Încheierea nr. ……………a Tribunalului Iaşi şi a dispus 
trimiterea cauzei spre rejudecare. 
                    Prin Încheierea nr. ……………emisă de Tribunalul Iaşi s-a dispus 
înlocuirea administratorului judiciar S.C. Z S.R.L. cu S.C. „Y. 
                   Prin Sentinţa Comercială nr. ……………emisă de Tribunalul Iaşi se 
admite cererea formulată de către administratorul judiciar S.C. „Z ”S.R.L. privind 
stabilirea unor noi termene în cadrul procedurii generale a insolvenţei dechise 
faţă de S.C. ”X” S.A IAŞI. 

         La data de 15.01.2009 prin Încheierea nr….. emisă de Tribunalul Iaşi 
s-a admis cererea formulată de administratorul judiciar de prelungire a 
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termenelor stabilite prin Sentinţa Comercială nr. ……………în cadrul procedurii 
generale a insolvenţei dechise faţă de debitoarea S.C. ”X” S.A IAŞI. Prin 
această Încheiere se stabileşte şi termenul limită pentru depunerea cererilor de 
creanţă la data de 16 aprilie 2009. 

        La data de ………… Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi transmite către Tribunalul Iaşi, ……………. asupra averii debitorului S.C. 
”X” S.A IAŞI pentru suma de S lei reprezentând impozite şi taxe datorate 
bugetului consolidat al statului, la data de ……………..    
         Prin Sentinţa comercială ………. din data de ……………emisă de 
Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Faliment, se 
admite cererea formulată de administratorul judiciar S.C. Z” S.R.L. IAŞI, şi 
dispune începerea procedurii generale a falimentului debitorului S.C. ”X” S.A 
IAŞI şi fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă nascute 
după data deschiderii procedurii la ……………. 
                Prin aceeaşi Sentinţă s-a desemnat în mod provizoriu în calitate de 
lichidator pe administratorul judiciar S.C. Z SPRL”S.R.L. 

       La data de ……………Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi emite Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii  nr. ………….., în 
sumă totală de Slei reprezentând accesorii aferente impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, pentru 
perioada ……………, deoarece S.C.”X” S.A. IAŞI înregistra debite neachitate, 
în sumă de S lei. 
 

        La data de  ……………Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi transmite către Tribunalul Iaşi, CEREREA DE ADMITERE A CREANŢEI 
asupra averii debitorului S.C. ”X” S.A IAŞI pentru suma de S lei reprezentând 
impozite şi taxe datorate bugetului consolidat al statului, la data de ……………, 
formată din: 

       -  debite în valoare de S lei; 
                 - accesorii în valoare de S lei, anexând în acest sens documentele 
care susţin creanţa şi anume : 

         1.Fişa sintetică totală editată în data de S; 
           

         3.Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ……………în 
sumă de S lei; 

         4. Declaraţiile cod 300 Decont privind taxa pe valoarea adăugată 
nr……………., în sumă de (-S lei); 
    5.Declaraţiile cod 102 privind obligaţiile de plată la bugetele 
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale nr. ……………nr. ……………în sumă 
de S lei; 
    6.Declaraţia privind impozitul pe profit nr. ……………, în sumă de S 
lei; 
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    7.Declaraţiile cod 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 
nr…………, în sumă de S  lei. 
     
           Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei organul de 
soluţionare competent a reţinut,  că la data de  ……………, organul fiscal 
transmite către Tribunalul Iaşi, prin adresa nr…………, CEREREA DE 
ADMITERE A CREANŢEI asupra averii debitorului S.C. ”X” S.A IAŞI pentru 
suma de S lei, iar ulterior la data de  ………………prin adresa nr. …………… 
transmite CEREREA DE ADMITERE A CREANŢEI pentru suma de S lei 
reprezentând impozite şi taxe datorate bugetului consolidat al statului, 
înregistrate la data de …………….  
     Aşa cum s-a prezentat mai sus, în componenţa creanţei în cuantum 
de S lei transmisă către Tribunalul Iaşi, de către organul fiscal prin CEREREA 
DE ADMITERE A CREANŢEI, este inclusă şi Decizia referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. ……………în sumă de S lei reprezentând accesorii aferente 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general 
consolidat, calculate pentru perioada ……………. 
      Faptul că pentru S.C.”X” S.A IAŞI la data de ……………prin 
Sentinţa Comercială nr.174/COM emisă de Tribunalul Iaşi, s-a deschis 
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, iar calculul accesoriilor 
stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ……………s-a 
efectuat începând cu data de ……………, adică după data deschiderii acestei 
proceduri, se reţine că organul fiscal eronat a calculat aceste accesorii în sumă 
totală de 253.149 lei, deoarece conform prevederilor  art.117 în vigoare la data 
de 25.04.2005, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se 
calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere după data deschiderii acestei 
proceduri.    
 
           În drept,  în speţă sunt aplicabile prevederile art.117 alin.(4) în 
forma valabilă la data de ……………, data începerii calculului accesoriilor, 
devenit ulterior art.122^1, valabil la data de ……………din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, articol modificat de pct. 14 al art. I din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 278 din 28 aprilie 2010: 
  
    ART. 122^1 
                  ”Dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul deschiderii 
procedurii insolvenţei 
                  Pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei 
deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează 
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dobânzi şi penalităţi de întârziere după data deschiderii procedurii 
insolvenţei.” 
     
  Deasemenea, prevederile art. 41 din Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 
privind procedura insolvenţei, stipulează: 
 
                    ”(1) Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugată creanţelor 
nascute anterior datei deschiderii procedurii.” 
  
                   Faţă de prevederile legale menţionate mai sus, se reţine că organul 
fiscal, a calculat eronat accesorii în sumă totală de 253.149 lei prin Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 81687/13.10.2010, în condiţiile în 
care petenta se afla în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului conform 
Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului 
începând cu data de 29.05.2003 prin Sentinţa Comercială nr.174/COM emisă 
de Tribunalul Iaşi.  
                    Cu privire la acest aspect, organul fiscal are acelaşi punct de 
vedere prezentat în Referatul cu propuneri de soluţionare nr. ……………, referat 
prin care se propune şi admiterea contestaţiei. 
 
     Pe cale de consecinţă, se va admite contestaţia ca întemeiată şi 
se va anula Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ……………, 
pentru suma de S  lei reprezentând accesorii aferente impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, pentru 
perioada …………….  

         
          Pentru considerentele mai sus prezentate şi în conformitate cu 

prevederile art. 122^1 şi a art. 216 alin.(1)  din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi, în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. ……………, Directorul executiv al Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi   
 

 
DECIDE : 

           
 
         Art.1 Admiterea ca întemeiată a contestaţiei formulate de S.C.”X” 

S.A IAŞI şi anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr……….. pentru suma de S lei, calculate pentru perioada ……………, 
reprezentând:  
                 - Slei  - majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
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       din salarii;  
                 -   S  lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                 -          S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe ţiteiul şi 
                                       gazelor naturale din producţia internă;  
                 -         S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe venitul     
                                       microîntreprinderilor; 

-         S lei - majorări de întârziere aferente taxei asupra activităţiilor 
                                      dăunătoare sănătăţii; 

- S lei  - majorări de întârziere aferente vărsămintelor de la     
                      persoane juridice pentru persoane cu handicap     
                      neîncadrate; 
-   S lei - majorări de întârziere aferente veniturilor din     
                      valorificarea bunurilor confiscate; 
- S lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe  
                    valoarea adăugată;                            

- S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  de  asigurări 
                     sociale datorate de angajator; 

       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei individuale 
      de asigurări sociale reţinută de la  asiguraţi;          
                 -  S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  pentru 
                                      pensia suplimentară reţinută de la persoanele cuprinse 
                                      în sistemul de asigurări sociale; 

-   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurare 
                   pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate     

                                      de angajator; 
                -   S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări 
                    pentru şomaj datorate de angajator; 

-   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei  individuale 
                             de asigurări pentru şomaj reţinute de la asiguraţi;       

         -      S lei -  majorări de întârziere aferente contribuţiei angajatorilor   
                                      pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor  
                                      sociale; 

       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru  
               asigurări de sănătate datorate de angajator; 
       - S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            asigurări de sănătate reţinute de la asiguraţi; 
       -   S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru 
                            concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau  
                            fizice. 

            
                   Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, 
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Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, spre a fi dusă la 
îndeplinire. 
    
                  În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
                   
                  Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Iaşi. 

   
 

                   DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                   Corneliu Durdureanu 
                                                                                                                               
   
 

 


