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DECIZIA NR.      /          2010 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de  

S.C "X" SA , înregistrată la  
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor  - Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală sub nr.* 

 Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia generală * prin 
adresa nr.*, înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor - 
Agenţia Natională de Administrare Fiscală sub nr.* asupra contestaţiei formulată 
de S.C "X" SA cu sediul în *. 
 
 S.C "X" SA Bistriţa contestă decizia de calcul accesorii nr.* emisă de 
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili pentru suma de * lei 
reprezentând: 
      -            * lei majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
      -            * lei majorări de întârziere vărsăminte persoane juridice pentru  
                             persoane cu handicap;  

-           * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
şomaj datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
şomaj reţinută de la angajaţi; 

 
-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei angajatorilor pentru 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale; 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 

Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor 

Str. Apolodor nr. 17 
sector 5, Bucureşti 
Tel : +021 319 97 54 
Fax : +021 336 85 48 
e-mail : Contestatii.ANAF@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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-       * lei  majorări de întărziere aferente contribuţiei pentru asigurări de  
  sănătate datorată de angajator.  

 În raport de data comunicării sub semnătură a deciziei de calcul accesorii 
nr.*, respectiv *, contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, fiind înregistrată la Direcţia Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili  în data de *, asa cum rezultă din ştampila aplicată de serviciul 
Registratură pe originalul contestaţei, aflată la dosar. 

    Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205, art.207 si art.209 alin.(1) lit.(b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, societatea regăsindu-se în 
anexa 1 la poziţia * din Ordinul nr.2400/2009 pentru modificarea şi completarea 
Ordinului nr.753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili, este legal investită sa se pronunţe asupra contestaţiei formulată de 
S.C "X" SA . 

I. În susţinerea cauzei, contestatoarea aduce următoarele argumente: 

Contestatoarea arată că obligaţiile de plată declarate au fost achitate în 
totalitate la termen şi consideră că nu datorează majorările de întârziere în 
sumă de * lei aferente acestora, motivând existenţa unor erori materiale în 
calcularea accesoriilor. 

În consecinţă, contestatoarea solicită anularea deciziei de calcul accesorii 
nr.* şi corectarea acestor erori existente la calcul majorărilor de întârziere. 

  
 II. Prin decizia de calcul accesorii nr.*, organele fiscale au calculat în 
sarcina contestatoarei majorări de întârziere în sumă totală de * lei pentru plata 
cu întârziere a debitelor cu titlu de impozit pe profit, vărsăminte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, contribuţia de asigurări 
sociale datorată de angajator, contribuţia de asigurări pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale datorată de angajator, contribuţia de asigurări pentru 
şomaj datorată de angajator, contribuţia de asigurări pentru şomaj reţinută de la 
angajaţi, contribuţia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata 
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creanţelor sociale şi contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator.  astfel: 
      -            * lei majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
      -            * lei majorări de întârziere vărsăminte persoane juridice pentru  
                             persoane cu handicap;  

-           * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
şomaj datorată de angajator; 

-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
şomaj reţinută de la angajaţi; 

-           * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei angajatorilor pentru 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale; 

-         * lei  majorări de întărziere aferente contribuţiei pentru asigurări de 
           sănătate datorată de angajator.  

Documentele prin care au fost individualizate obligaţiile principale au fost 
declaraţiile 100 nr.*, declaraţiile 102 nr.*.  

Accesoriile au fost calculate în temeiul art.88 lit.c) si art.119 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

III. Având în  vedere susţinerile contestatoarei şi  documentele invocate de 
aceasta, constatările organelor fiscale şi actele normative invocate de 
contestatoare şi de organele fiscale,  

 
 Cauza supusă soluţionării o reprezintă legalitatea calculării de 
accesorii în cuantumul stabilit prin decizia de calcul accesorii contestată în 
condiţiile în care organele fiscale nu au avut în vedere notele de 
compensare nr.*  prin care au fost stinse prin compensare din taxa pe 
valoarea adăugată de rambursat aferentă lunilor * şi din impozitul pe profit 
achitat în plus obligaţii fiscale scadente şi neachitate aferente perioadei *, 
solicitate la compensare prin cerererile de compensare nr.*.   
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În fapt, din actele existente la dosar se reţine că prin decizia de calcul 
accesorii nr.* organele fiscale au calculat în sarcina contestatoarei majorări de 
întârziere în sumă totală de * lei pentru plata cu întârziere a debitelor cu titlu de 
impozit pe profit, vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate, contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator, 
contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
de angajator, contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, 
contrubuţia de asigurări pentru şomaj reţinută de la angajaţi, contribuţia 
angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale şi 
contribuţia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator. 

Prin cererile de compensare nr.*, existente la dosar, S.C "X" SA  a solitat 
compensarea taxei pe valoarea adăugată de rambursat aferentă lunilor * 
precum şi a  impozitului pe profit achitat în plus cu obligaţii fiscale scadente şi 
neachitate aferente perioadei * individualizate prin declaraţiile 100 nr.* şi 
declaraţiile 102 nr.*. 

DIn adresele nr.* emise de  Direcţia generală *, aflate la dosarul cauzei, 
rezultă că prin notele de compensare nr.*, aflate la dosar, au fost stinse prin 
compensare din impozitul pe profit şi urmare soluţionării deconturilor cu sumă 
negativă de TVA cu opţiunea de rambursare aferentă lunilor *, înregistrate la 
Direcţia generală * sub, nr.*, de la data înregistrării cererilor de compensare 
depuse de către societate,  obligaţii fiscale scadente şi neachitate aferente 
perioadei * individualizate prin declaraţiile 100 nr.* şi declaraţiile 102 nr.*.  

 Totodată, S.C "X" SA  a achitat cu ordinele de plată nr.* în contul unic al 
bugetului de stat şi în contul bugetului asigurărilor sociale şi alte fonduri speciale 
obligaţiile fiscale scadente  în perioada *.  

 Din adresa nr.* emisă  de Direcţia generală *, aflată la dosarul cauzei, 
reiese că: 

 “În perioada * societatea a avut deconturi de taxă pe valoarea adăugată 
cu sumă negativă şi cu opţiunea de rambursare pentru care societatea a depus 
cereri de compensare. 

Întrucât deconturile de taxă pe valoarea adăugată nu acopereau obligaţiile 
de plată declarate în lună, societatea a achitat prin diferenţă în contul unic buget 
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de stat şi respectiv în contul unic bugetul asigurărilor sociale de stat, atât 
obligaţiile fiscale declarate prin declaraţia 100 cât şi cele declarate prin 
declaraţia 102”. 

Organul fiscal a mai precizat că din plăţile efectuate de societate în contul  
obligaţiilor de plată au fost stinse obligaţii prin compensare, astfel încât 
obligaţiile curente au rămas nestinse generând calculul de accesorii. 
 În drept, potrivit  art.116,  alin.(1), alin.( 3) din Ordonaţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare:  
    (1) “Prin compensare se sting creanţele administrate de Ministerul Finanţelor 
Publice cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de 
restituit de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, dacă 
legea nu prevede altfel: ; […] 
(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau 
înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, după caz.(…)” 
:”l. 
 În baza acestor dispoziţii legale, S.C "X" SA a beneficiat în baza 
documentului nr.* de stingerea prin compensare din impozitul pe profit în sumă 
de * lei  a unor obligaţii fiscale scadente şi neachitate, din care: vărsăminte 
persoane juridice pentru persoane cu handicap în sumă de * lei, cu scadenţă *, 
precum şi alte  debite cu titlu de salarii, fond garantare, sănătate angajator, 
sănătate angajat, accidente muncă, contribuţia de asigurări sociale datorată de 
angajator şi contribuţia de  asigurări sociale reţinută de la asiguraţi în sumă de * 
lei, aşa cum reiese din nota de compensare nr.. 

De asemenea, societatea a beneficiat de soluţionarea deconturilor cu 
sumă negativă de TVA cu opţiunea de rambursare aferentă lunilor *, din care 
au fost stinse prin compensare de la data înregistrării cererilor  de compensare,  
obligaţii fiscale scadente şi neachitate  aferente perioadei * individualizate prin 
declaraţiile 100 nr.* şi declaraţiile 102 nr.*, aşa cum rezultă din notele de 
compensare nr.* .    

Totodată,  art.119 alin.(1) si art. 120 alin.(1),  din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscalã, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează că: 

Art. 119 (1) “Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor 
a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.” 
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Art.120 (1) “Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv”. 

În consecinţă, accesoriile se datorează pentru sume datorate şi  neplătite 
în contul unic al bugetului de stat şi în contul bugetului asigurărilor sociale şi alte 
fonduri speciale. 

Din analiza actelor existente la dosarul cauzei se reţine că organele 
fiscale nu au avut în vedere notele de compensare nr.* la calcularea majorărilor 
de întârziere în sumă totală de * lei prin decizia de calcul accesorii nr.* aferente 
debitelor scadente în perioada *, astfel că plăţile efectuate de societate în contul 
unic al bugetului de stat şi al bugetului asigurărilor sociale şi alte fonduri 
speciale  au fost distribuite şi asupra obligaţiilor fiscale solicitate de societate la 
compensare,  rămânând obligaţii fiscale neacoperite care au generat calculul de 
accesorii, deşi acestea au fost achitate la scadenţă conform ordinelor de plată 
aflate la dosar, aşa cum rezultă şi din adresa nr.* emisă de Direcţia generală *.   

Prin urmare, din analiza fişei sintetice pe plătitor, a declaraţiilor  100 nr.* şi 
a declaraţiilor 102 nr.*, a plăţilor efectuate  de societate în contul  debitelor 
scadente în perioada *  şi a notelor de compensare nr.*, rezultă următoarele: 

Prin declaraţia 100 nr.*  societatea a declarat obligaţii fiscale în sumă 
totală de * lei, din care a achitat la scadenţă în contul unic la bugetul de stat 
suma de * lei, astfel: 

- suma de * lei  cu ordinul de plată nr.*, scadenţa debitului fiind 
*; 

- suma de  * lei  cu ordinul de plată nr.*, 
 iar diferenţa în sumă de * lei a fost stinsă prin compensare în baza 
documentului nr.* din taxa pe valoarea adăugată de rambursat aferentă lunii *, 
cu data de *, aşa cum reiese din nota de compensare  nr.*, din cererea societăţii 
nr.*  şi din adresa nr.* emisă de Direcţia generală *. 

În consecinţă, societatea nu datorează majorările de întârziere în sumă 
de * lei,  calculate pentru perioada * asupra debitului în sumă de * lei 
reprezentând  impozit  pe profit, individualizat ca obligaţie de plată prin 
declaraţia 100 nr.*.  

 
Prin declaraţia 100 nr.* societatea a declarat obligaţii fiscale în sumă 

totală de * lei, din care a achitat la scadenţă  suma de * lei în contul unic la 
bugetul de stat, astfel: 
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- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*; 
- suma de  * lei cu ordinul de plată nr.*,  

 iar prin nota de compensare nr.* a fost stinsă suma de * lei în baza 
documentului nr.* din taxa pe valoarea adăugată de rambursat aferentă lunii * , 
cu data de *, aşa cum reiese din adresa nr.* emisă de Direcţia generală * şi din 
cererea societăţii nr.*. 

În consecinţă, societatea nu datorează majorările de întârziere în sumă 
de * lei,  calculate pentru perioada * asupra debitului în sumă de * lei 
reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, individualizat ca obligaţie de plată prin declaraţia 100 nr.*  

 
 Prin declaraţia 100 nr.*  societatea a declarat obligaţii fiscale în sumă 
totală de * lei, din care a achitat la scadenţă suma de * lei în contul unic la 
bugetul de stat, astfel: 

- cu ordinul de plată nr.* societatea a achitat suma de * lei; 
- cu ordinul de plată nr.* societatea a achitat suma de  * lei; 
- cu ordinul de plată nr.* societatea a achitat suma de  * lei; 
- cu ordinul de plată nr.* societatea a achitat suma de  * lei. 

 Diferenta în sumă de * lei  a fost stinsă prin compensare în baza 
documentului nr.* din taxa pe valoarea adăugată de rambursat aferentă lunii *, 
începând cu data de *, aşa cun reiese din nota de compensare  nr.*, cererea 
societăţii  nr.*   şi din adresa nr.* emisă de Direcţia generală *. 

Din anexa 1 la adresa nr.* emisă de Direcţia generală * rezultă că “în data 
de * societatea depune declaraţia nr.* pentru vărsăminte de la persoane juridice 
pentru persoanele cu handicap neîncadrate în sumă de * lei aferente lunii * cu 
scadenţă în data de *”.  

Din anexa nr.3 la adresa nr.* reiese că organul fiscal propune  
menţinerea majorărilor de întârziere în sumă de * lei calculate pentru perioada * 
asupra debitului în sumă de * lei reprezentând vărsăminte de la persoane 
juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.  

 Prin adresa nr.*  societatea precizează că “suma de * lei reprezentând 
contribuţie la fondul special de handicap aferentă lunii * a fost achitată cu ordinul 
de plată nr.* în contul bugetului de stat. Această contribuţie a fost declarată în 
luna *”. 
  Având în vedere că organul de soluţionare nu poate reface stingerea 
obligaţiilor datorate de societate prin declaraţia 100 nr.*, se va face aplicaţiunea  
art.216 alin.3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, unde se precizează:  
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“Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, 
situaţie în care urmează să se incheie un nou act administrativ care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de soluţionare“, urmând ca organele fiscale 
să verifice dacă suma de * lei reprezentând contribuţie la fondul special de 
handicap aferentă lunii *, individualizată prin declaraţia 100 nr.*,  a fost achitată 
cu ordinul de plată nr.* şi este înclusă în suma de * lei virată bugetului 
asigurărilor sociale şi alte fonduri.   
 În consecinţă, se va desfiinţa decizia de calcul accesorii nr.* pentru 
capătul de cerere privind accesoriile la contribuţia la fondul special de handicap 
în sumă de * lei aferentă lunii *, individualizată prin declaraţia 100 nr.*, urmând 
ca organele fiscale să reanalizeze cauza pentru aceleaşi obligaţii şi aceeaşI 
perioadă avută în vedere prin actul administrativ desfiinţat parţial, având în 
vedere considerentele din motivarea prezentei decizii şi dispoziţiile normative 
incidente în materie în perioada de calcul a accesoriilor. 

 
Prin declaraţia 100 nr.*  societatea a declarat obligaţii fiscale în sumă 

totală de * lei, din care: 
- impozit pe salarii în sumă de * lei; 
- vărsămimte de la persoane juridice pentru persoane cu 

handicap neîncadrate în sumă de * lei,  
care au fost stinse prin compensare în baza documentului  nr.* din impozitul pe 
profit achitat în plus, cu data de *, aşa cum reiese din nota de compensare  nr.*, 
din cererea societăţii nr.*, înregistrată la Direcţia generală * sub nr.*  şi din 
adresa nr.* emisă de Direcţia generală *. 

În consecinţă, societatea nu datorează majorările de întârziere în sumă 
de * lei calculate pentru perioada * asupra debitului în sumă de * lei 
reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, individualizat ca obligaţie de plată prin declaraţia 100 nr. *.  

 
Referitor la declaraţia 102 nr.* societatea a declarat obligaţii fiscale în 

sumă totală de * lei, din care a achitat suma de * lei cu ordinul de plată nr.* în 
contul bugetului asigurărilor sociale şi fonduri speciale, scadenţa fiind *, iar 
diferenţa în sumă de * lei a fost stinsă din taxa pe valoarea adăugată de 
rambursat aferentă lunii *, cu data de *, aşa cum reiese din nota de compensare 
nr.*, din cererea societăţii nr.*  şi din adresa nr.* emisă de Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili.  
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Referitor la declaraţia 102 nr.*  prin care au fost delcarate obligaţii 
fiscale în sumă totală de * lei se reţine că acestea au fost achitate de societate 
în contul bugetului asigurărilor sociale şi fonduri speciale cu ordinul de plată nr.*, 
aflat la dosarul cauzei. 

 
Referitor la declaraţia 102 nr.* prin care au fost delcarate obligaţii 

fiscale în sumă totală de * lei se reţine că acestea au fost achitate de societate 
în contul bugetului asigurărilor sociale şi fonduri speciale cu ordinul de plată nr.*, 
aflat la dosarul cauzei. 

 
Referitor la declaraţia 102 nr.* societatea a declarat obligaţii fiscale în 

sumă totală de * lei, din care a achitat suma de * lei în contul bugetului 
asigurărilor sociale şi fonduri speciale, astfel: 

- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*; 
- suma de  *lei cu ordinul de plată nr.*,   scadenţa debitelor 

fiind *. 
Diferenţa în sumă de * lei a fost stinsă în baza documentului nr.* din taxa 

pe valoarea adăugată de rambursat aferentă lunii *, cu data de *, aşa cum 
reiese din nota de compensare  nr.*, din cererea societăţii nr.* şi din adresa nr.* 
emisă de Direcţia generală *. 

 
Referitor la declaraţia 102 nr.* societatea a declarat obligaţii fiscale în 

sumă totală de * lei, din care a achitat suma de * lei în contul bugetului 
asigurărilor sociale şi fonduri speciale: 

- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*; 
- suma de * lei  cu ordinul de plată nr.*, 

iar diferenţa în sumă de * lei a fost stinsă în baza documentului nr.* din impozitul 
pe profit, cu data de *, aşa cum reiese din nota de compensare  nr.*, din cererea 
societâţii nr.* şi din adresa nr.* emisă de Direcţia generală de administrare a 
marilor contribuabili.  

 
Referitor la declaraţia 102 nr. *  prin care au fost delcarate obligaţii 

fiscale în sumă totală de * lei se reţine că acestea au fost achitate de societate 
în contul bugetului asigurărilor sociale şi fonduri speciale, astfel: 

- suma de * lei  cu ordinul de plată nr.*; 
- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*,   aflate la dosarul 

cauzei, scadenţa debitului fiind *. 
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În consecinţă, se reţine că societatea nu datorează majorări de întârziere 
în sumă de * lei aferente declaraţiilor 102 nr.*, întrucât societatea a achitat la 
scadenţă cu ordinele de plată nr.* în contul bugetului asigurărilor sociale şi 
fonduri speciale debitele constituite ca obligaţie de plată prin declaraţiile mai sus 
menţionate, iar pentru diferenţele  rămase neacoperite societatea a solicitat 
compensarea acestora cu impozitul pe profit, aşa cun rezultă din nota de 
compensare  nr.* sau cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat aferentă 
lunilor *, aşa cun rezultă din notele de compensare  nr.*. 

În consecinţă, contestaţia se va admite pentru suma de * lei 
reprezentând: 

-      * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de angajator; 

-     * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 

-      * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
şomaj  reţinută de la asiguraţi; 

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

-    * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de  
  sănătate datorată de angajator, calculate asupra debitelor 
individualizate ca obligaţii de plată prin declaraţiile 102 nr.*.  

  
Referitor la declaraţia 102 nr.* societatea a declarat obligaţii fiscale în 

sumă totală de * lei, din care a achitat suma de * lei în contul bugetului 
asigurărilor sociale şi fonduri speciale: 

- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*; 
- suma de * lei cu ordinul de plată nr.*, 

 
iar diferenţa în sumă de * lei a fost stinsă din taxa pe valoarea adăugată de 
rambursat aferentă lunii *, începând cu data de *, aşa cun reiese din nota de 
compensare  nr.*, din cererea societăţii nr.* şi din adresa nr.* emisă de Direcţia 
generală *.  

 
Referitor la declaraţia 102 nr.*, se reţine că societatea datorează 

majorările de întârziere în sumă de * lei asupra debitului în sumă de  * lei, cu 
scadenţă la *,  achitat cu întârziere la data de *, calculate astfel: 

* lei x * zile x *% = * lei.   
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Se reţine că, deşi la data emiterii deciziei de calcul accesorii nr.* obligaţiile 
constituite prin delaraţia 102 nr.* erau stinse, aşa cum s-a arătat mai sus, 
obligaţia de plată declaratâ nu a fost achitată integral la scadenţă. 

Având în vedere şi anexa 3 la adresa nr.* emisă de Direcţia generală * de 
unde rezultă că societatea datorează majorări de întârziere în sumă de * lei 
aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, individualizată 
ca obligaţie de plată prin declaraţia 102 nr.* contestaţia urmează să fie respinsă 
pentru acest capăt de cerere. 

Totodată, se reţine că prin decizia de calcul accesorii nr.*, referitor la 
declaraţia 102 nr.* au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de * lei, 
şi având în vedere că accesoriile datorate sunt în cuantum de * lei, aşa cum s-a 
reţinut mai sus, rezultă că societatea nu datorează majorările de întârziere în 
sumă de * lei, stabilite astfel: ( * lei - * lei = * lei), defalcate astfel: 

-         * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de angajator; 

-         * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 

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

-          * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru şomaj datorată 
de angajator; 

-       * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de  
  sănătate datorată de angajator, calculate asupra debitelor 

individualizate ca obligaţii de plată prin declaraţia 102 nr.*. 
    

Pentru considerentele reţinute în conţinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor, art.119 alin.(1) si art. 120 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscalã, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  coroborat cu art. 216 alin.1), alin.2)  din acelaşi act 
normativ, se 
 
    DECIDE 
  

1. Admiterea contestaţiei formulată de S.C "X" SA pentru suma de * lei 
reprezentând: 

      -            * lei majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
      -            * lei majorări de întârziere vărsăminte persoane juridice pentru  



 
 

12/12 

 www.anaf.ro 

                             persoane cu handicap;  
-    * lei  majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 

datorată de angajator; 
-     * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
-      * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj datorată de angajator;    
-       * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei de asigurări pentru 

şomaj reţinută de la angajaţi; 
-        * lei majorări de întărziere aferente contribuţiei angajatorilor pentru 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale; 
-      * lei  majorări de întărziere aferente contribuţiei pentru asigurări de  
            sănătate datorată de angajator.  

 
 2. Respingerea contestaţiei formulată de S.C "X" SA  pentru suma de  * lei 
reprezentând majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 
datorată de angajator; 
     
       3. Desfiinţarea deciziei de calcul accesorii nr.* pentru capătul de cerere 
privind majorările calculate pentru contribuţia la fondul special de handicap în 
sumă de * lei aferentă lunii *, individualizată prin declaraţia 100 nr.*, urmând ca 
organele fiscale să reanalizeze cauza pentru aceleaşi obligaţii şi aceeaşI 
perioadă avută în vedere prin actul administrativ desfiinţat parţial, având în 
vedere considerentele din motivarea prezentei decizii şi dispoziţiile normative 
incidente în materie. 
 
 

Punctele 2 si 3  din prezenta decizie pot fi atacate la Curtea de Apel *, în 
termen de 6 luni de la comunicare, potrivit prevederilor legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


