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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  30  din  2010   
 
 
Privind : soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ..... S.R.L. cu sediul  social în 
municipiul Alexandria, judeŃul Teleorman, înregistrată la  DirecŃia    Generală a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. ...../2010.  

 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, prin Biroul de 

soluŃionare a contestaŃiilor a fost sesizată de AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
municipiului Alexandria prin Adresa nr. ...../2010, cu privire la contestaŃia FN,   formulată 
de S.C. ..... S.R.L., cu  sediul social în mun. Alexandria,  jud. Teleorman, ocazie cu care 
reprezentanŃii A.F.P. a municipiului Alexandria- Biroul colectare, executare silită persoane 
juridice,  au înaintat dosarul cauzei împreuna cu  Referatul nr. ...../2010, privind 
propunerile de soluŃionare. 

Obiectul contestaŃiei este constituit de suma în cuantum total de .... lei 
reprezentând: 

•     .....lei-accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
• ...... lei-accesorii aferente impozitului pe profit; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      reŃinută de la asiguraŃi; 
•        ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente de  
                      muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
•         ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorată  
                       de angajator; 
•         ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări de somaj  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
•           ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei angajatorilor pentru Fondul de                     
                       garantare pentru plata creanŃelor sociale; 
•       ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
•        ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de  
                       la persoane juridice sau fizice. 

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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ContestaŃia, înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului 
Alexandria sub nr. ...../2010, a fost formulată în termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 
207 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

În cauz ă, faŃă de suma de ..... lei(din total cuantum contestat d e ..... lei, 
reprezentând accesorii) nu sunt întrunite condi Ńiile procedurale obligatorii 
reglementate de legiuitor la art. 206 alin.(1) lit.  c). din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur ă fiscal ă, republicat ă, cu  modific ările şi complet ările ulterioare. 

Întrucât celelalte condiŃii procedurale reglementate de O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost  
îndeplinite, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este competentă 
să se pronunŃe asupra cauzei. 

 
 I. S.C. ..... S.R.L. , cu sediul social în municip iul Alexandria, jude Ńul 
Teleorman, a formulat contesta Ńie împotriva m ăsurilor dispuse de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a municipiului Alexandria prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată 
accesorii nr. ....../2010, menŃionând următoarele: 
 -în fapt, analizând anexa de calcul se pot observa o serie de accesorii aferente 
DeclaraŃiei nr. ..... din 2004, în cuantum de ..... lei. 
 -perioada de calcul a accesoriilor este: 10.09.2004-25.10.2007. 
 PetiŃionara solicită să se observe că dreptul autorităŃii de a stabili obligaŃia 
subscrisei a fost prescris. 
 În acest sens invederează că autoritatea fiscală avea obligaŃia de a stabili aceste 
debite, termenul de prescripŃie pentru această obligaŃie începând să curgă de la 01.01 a 
anului imediat următor, adică la 01.01.2005 în cauza de faŃă. 
 Temenul de prescripŃie este de 5 ani, termen ce a fost împlinit la 31.12.2009. 
 Avand în vedere că Decizia nr. ..... a fost emisă la 12.04.2010, autoarea cererii 
menŃionează că această decizie a fost emisă după ce a fost împlinit termenul de 
prescripŃie. 
 În drept,   S.C. ..... S.R.L. îşi întemeiază cererea pe dispoziŃiile art. 24, 91, 93, 205 
si 207 Cod procedură fiscală. 
 
  II. Din Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ....../2010, 
întocmit ă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului Alexandria, se reŃin 
următoarele: 

În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, plata cu întârziere  a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi altor 
venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat următoarele accesorii pentru: 

-Impozit pe veniturile din salarii      -     .... lei; 
-Impozit pe profit        -..... lei; 
-ContribuŃia individuală de asigurări sociale datorată de angajator -     ..... lei; 
-ContribuŃia individuale de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi -     ..... lei; 
-ContribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată  
de angajator         -       ..... lei;  
-ContribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator  -       ..... lei; 
-ContribuŃia individuală de asigurări de somaj reŃinută de la asiguraŃi-       ...... lei; 
-ContribuŃia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor  
sociale         -        ..... lei; 
-ContribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator -    ..... lei; 
-ContribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi -    ..... lei; 
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-ContribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane  
juridice sau fizice       -      ..... lei. 
ReprezentanŃii A.F.P. Alexandria menŃionează faptul că în conformitate cu 

prevederile art. 110 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
constituie titlu de cranŃă, invitând contribuabilul ca în temeiul art. 111 alin.(2) din O.G. nr.  
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, să achite sau să facă dovada plăŃii sumelor menŃionate în această 
decizie. 

Totodată menŃionează faptul că detaliile referitoare la modul de calcul a 
sumelor reprezentând accesorii aferente obligaŃiilor fiscale se află în anexă.  

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

cauzei, motivele invocate de petentã în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor fiscale, actele normative în vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, retin: 

 
  S.C. ..... S.R.L. are sediul social în Str. ...... în municipiul ....., judeŃul Teleorman, 
este înregistratã la O.R.C Teleorman sub nr......, C.U.I ....., fiind reprezentată de D-l ...... în 
calitate de administrator. 
 Contestatara a menŃionat ca sediu ales în vederea comunicării actelor de 
procedură: camera .... a Cabinetul avocatului ....., situat pe strada ....., în municipiul ....., 
judeŃul Teleorman. 

 
1. În ceea ce prive şte cap ătul de cerere din contesta Ńie reprezentând 

accesorii în sum ă total ă de ..... lei, aferente impozitului pe profit.  
 
Cauza supus ă solu Ńionării  Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului 

Teleorman, este de a se pronun Ńa asupra legalita Ńii m ăsurilor adoptate de 
reprezentan Ńii A.F..P. Alexandria, care au stabilit în sarcina petentei accesorii, 
pentru neplata în termen a impozitului pe profit da torat bugetul statului, în condi Ńiile 
în care autoarea cererii consider ă că dreptul organelor fiscale de a stabili aceste 
obliga Ńii accesorii s-a prescris.  

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ...../2004, Structura de Administrare Fiscală - 

Activitatea de Control Fiscal Teleorman, a stabilit suplimentar de plată în sarcina 
petiŃionarei suma de ..... lei, reprezentând impozit pe profit. 

Ulterior, pentru neplata în termen a acestuia, reprezentanŃii A.F.P. Alexandria, prin 
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ....../2010, au calculat accesorii în 
cuantum total de ..... lei , pentru perioada 10.09.2004-25.10.2007, astfel: 

*dobanzi de întârziere în sum ă total ă de ..... lei, reprezentând: 
-suma de ..... lei, aferentă perioadei 10.09.2004-01.09.2005 (debit restant ..... lei, 

reprezentând impozit pe profit; dobanzi calculate pentru 355 zile; cota dobanzii de 
întârziere =0.06%/zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 01.09.2005-25.10.2005 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; dobanzi calculate pentru 55 zile; cota dobanzii de 
întârziere =0.05%/zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 25.10.2005-01.06.2006 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; dobanzi calculate pentru 67 zile; cota dobanzii de 
întârziere =0.05%/zi); 
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*major ări de întârziere în sum ă total ă de ..... lei, astfel: 
-suma de ..... lei, aferentă perioadei 01.01.2006-29.08.2006 (debit restant ..... lei, 

reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 241 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1%/ zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 29.08.2006-18.12.2006 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 111 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1%/zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 18.12.2006-25.01.2007 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 38 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1%/zi); 

-suma de ...... lei, aferentă perioadei 25.01.2007-01.06.2007 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 127 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1%/zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 01.06.2007-24.07.2007 (debit restant ...... lei, 
reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 53 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1% /zi); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 24.07.2007-25.10.2007 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; majorări de întârziere calculate pentru 93 zile; cota 
majorării de întârziere =0.1% /zi); 

*penalit ăŃi de întârziere în sum ă total ă de ..... lei, astfel: 
-suma de ..... lei, aferentă perioadei 10.09.2004-31.07.2005 (debit restant ..... lei, 

reprezentând impozit pe profit; penalităŃi întârziere calculate pentru 10 luni; cota penalităŃii 
de întârziere =0.5%/luna ); 

-suma de ..... lei, aferentă perioadei 31.07.2005-25.10.2005 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; penalităŃi întârziere calculate pentru 3 luni; cota penalităŃii 
de întârziere =0.6%/luna ); 

-suma de ...... lei, aferentă perioadei 25.10.2005-31.12.2005 (debit restant ..... lei, 
reprezentând impozit pe profit; penalităŃi întârziere calculate pentru 2 luni; cota penalităŃii 
de întârziere =0.6%/luna ). 

În condiŃiile prezentate, invederând organelor de soluŃionare faptul că termenul de 
prescripŃie pentru aceste obligaŃii accesorii a început să curgă de la 01.01.2005, 
contestatoarea menŃionează că acest termen a fost împlinit la 31.12.2009, termen dincolo 
de care consideră că s-a prescris dreptul organelor fiscale de a stabili obligaŃiile 
reprezentând accesorii. 

Organele de soluŃionare nu pot reŃine în soluŃionarea favorabilă a cauzei 
argumentele contestatoarei avandu-se în vedere următoarele: 

-în interiorul termenului de prescripŃie de 5 ani, termen care a început să curga la 
data de 01.01.2005, petiŃionara a efectuat plaŃi, stingand partial debitul reprezentand 
împozit pe profit astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Impozit pe profit 
restant 

-lei- 

PlăŃi efectuate 
Sumă achitată 

-lei- 

Număr/ 
dată document 

de plată 

Sumă rămasă 
de plată 

-lei- 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
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9     
10     
11     
12     
13     

    ,obligaŃia de plată fiind integral stinsă în data de 25.10.2007 (potrivit Fişei 
sintetice, respectiv Fisei analitice pe platitor, anexate în xero-copie la dosarul cauzei de 
organele care au încheiat actul atacat). 

Organele de soluŃionare, reŃin faptul că prin acte voluntare de plată a obligaŃiei 
reprezentand impozit pe profit, stabilit prin Decizia de impunere nr. ..../2004, S.C. ..... 
S.R.L.  a întrerupt termenul de prescripŃie. 

Astfel, prima plată prin care S.C. ..... S.R.L. , a stins parŃial obligaŃia de plată 
reprezentând impozit pe profit, cu suma de ..... lei, prin O.P. nr. ..../25.10.2005, (din 
debitul de ..... lei, debit stabilit prin Decizia de impunere nr. ...../2004), a reprezentat 
recunoaşterea de către petiŃionară a creanŃei fiscale, stabilită prin decizia de impunere 
mai sus menŃionată, totodat ă reprezentând şi întreruperea termenului de prescrip Ńie. 
 In condiŃiile prezentate, în cazul întreruperii , prescripŃia cursă anterior(de la data 
naşterii crentei fiscale şi până la data de 25.10.2005-data primei plati) se şterge.  După 
încetarea cauzei de întrerupere curge un nou termen de prescripŃie, prescripŃia anterioară 
nemaifiind luată în consideraŃie.  
 Se reŃine astfel c ă legiuitorul a dorit ca în situa Ńia în care datornicul a platit la 
un moment dat o parte din datorie, termenul de pres criptie s ă înceap ă să curg ă de 
la început, din momentul acelei pl ăŃi. 

Astfel, pentru noul debit restant în sumă de ..... lei, termenul de prescripŃie a 
început să curgă la data de 01.01.2006, împlinirea termenului de prescripŃie întervenind la 
31.12.2010. 

Organele de soluŃionare reŃin legalitatea măsurii adoptată de reprezentanŃii A.F.P. 
Alexandria prin stabilirea accesoriilor în sarcina petentei, aceasta reprezentand măsura 
accesorie în raport cu debitul.  

Întrucât în sarcina petiŃionarei a fost reŃinut ca fiind datorat debitul de natura 
impozitului pe profit, aceasta datorează şi accesoriile aferente, calculate de organele  
fiscale din cadrul A.F.P. ...., pentru perioada 10.09.2004-25.10.2007, la nivelul sumei 
totale de ....lei, până la data stingerii obligaŃiei de plată, data de 25.10.2007, inclusiv. 

 
In drept , în ceea ce priveşte legalitatea măsurii adoptată de organele fiscale, sunt 

aplicabile prevederile art. 89 şi art. 130 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile pct. 
89.1  din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv cu prevederile art. 17 din 
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripŃia extinctivă, republicat,  în care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 863 din 
26 septembrie 2005), cu modificările şi completările ulterioare; 

[...] 
 ART. 89 
 Obiectul, termenul si momentul de la care începe să curgă termenul de prescripŃie 
a dreptului de stabilire a obligaŃiilor fiscale 
 (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaŃii fiscale se prescrie în termen de 5 
ani, cu excepŃia cazului în care legea dispune altfel. 
 (2) Termenul de prescripŃie a dreptului prevazut la alin. (1) începe să curgă de la 
data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a nascut creanŃa fiscală potrivit art. 23, 
daca legea nu dispune altfel. 
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 [...] 
  ART. 130 
 Întreruperea termenului de prescripŃie 
 Termenul de prescriptie prevazut la art. 128 se întrerupe: 
 a) în cazurile şi în conditiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de 
prescriptie a dreptului la actiune; 
 b) pe data îndeplinirii de catre debitor, înainte d e începerea executarii silite 
sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plat a a obligatiei prevazute în titlul 
executoriu ori a recunoa şterii în orice alt mod a datoriei; 
 c) pe data îndeplinirii, în cursul executarii silit e, a unui act de executare silita ; 
 [...] 

*H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală(M.O. nr. 651 din 20 iulie 2004); 

[...] 
 Norme metodologice: 
 89.1. Dispozitiile referitoare la cazurile şi conditiile de  suspendare şi 
întrerupere a termenului de prescrip Ńie sunt cele cuprinse în Decretul nr. 167/1958 
privitor la prescrip Ńia extinctiv ă, cu modific ările ulterioare. 

[...] 
*Decretul nr. 167 din 21 aprilie 1958 privitor la prescripŃia extinctivă, 

republicat(M.O. nr. 11 din 15 iulie 1960); 
[...] 
ART. 17 
Întreruperea şterge prescrip Ńia început ă înainte de a se fi ivit împrejurarea 

care a întrerupt-o.  
După întrerupere începe s ă curg ă o noua prescrip Ńie. 
[...] 
În ceea ce priveşte cadrul procedural legal de instituire a accesoriilor, cauzei îi sunt 

aplicabile dispoziŃiile art. 21, art. 23 , art. 88 lit. c.) şi art. 86 alin.(6) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. 
nr.513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare 

[...] 
 ART. 21 
 Creantele fiscale 
 (1) Creantele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din 
raporturile de drept material fiscal. 
 (2) Din raporturile de drept prevazute la alin. (1) rezulta atat continutul, cat si 
cuantumul creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in: 

[...] 
 b) dreptul la perceperea majorărilor de întârziere, în condiŃiile legii, denumite 
creanŃe fiscale accesorii. 

[...] 
     
 ART. 23 
 Naşterea creanŃelor şi obligaŃiilor fiscale 
 (1) Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanŃă fiscală şi obligaŃia fiscală 
corelativa se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care 
le genereaza. 
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 (2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina 
obligaŃia fiscală datorată. 

 [...] 
 ART. 88 
 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
 Sunt asimilate deciziilor de impunere şi urmatoarele acte administrative fiscale: 
 [...] 

  c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 
 ART. 86 
 Decizia de impunere 

[...] 
 (6) Decizia de impunere şi decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
constituie şi înstiintari de plată, de la data comunicarii acestora, în condiŃiile în care se 
stabilesc sume de plată. 

[...] 
 Referitor la baza legala de stabilire a accesoriilor în cauză, sunt aplicabile  

prevederile art. 114, 115 şi 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. 
nr.560/24.06.2004-prima republicare), cu modificările şi completările ulterioare; 

 [...] 
ART. 114 
Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere 

          Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, 
se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. 

[…] 
           ART. 115 
  Dobanzi 
  (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 [...] 
          ART. 120 
          Penalitati de intarziere 
 (1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de 
intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, 
incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii 
acestora inclusiv. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. 
 […] 

Dupa a II-a republicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala(M.O. 
nr. 863/26.09.2005), dispozitiile art.115, 116 si 121, au preluat în esenŃa solutia legislativa 
cuprinsa în textul fostelor art. 114,115 şi 120, conservand reglementarea legala 
anterioara, mai putin în ceea ce priveste cota dobazilor şi penalitatilor de intarziere(cotă 
modificată în cazul dobanzilor de întârziere de H.G. nr. 784/2005, de la 0,06%, la 0,05% 
pentru fiecare zi de întârziere, pentru perioada 01.09.2005-31.12.2005, respectiv cotă 
modificată în cazul penalităŃilor de întârziere de Legea nr. 210/2005, de la 0,5% la 0,6 % 
pentru fiecare luna sau fracŃiune de luna întârziere).     

Începand cu data de 01.01.2006, locul dobanzilor  şi penalitatilor de întarziere a 
fost luat de majorarile de întarziere, notiune introdusă de Legea nr. 210/2005, (publicată 
în M.O. nr. 580/05.07.2005), reglementari regasite la art. 116 din Codul de procedura 
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fiscala, republicata(M.O. nr. 863/26.09.2005), cu modificarile şi completarile ulterioare, 
astfel: 

[...] 
ART. 116 

    Majorari de intarziere 
 (1)Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu 
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 

[...] 
(5) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
[...] 
Dupa a III-a republicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala(M.O. 

nr. 513/31.07.2007), dispozitiile art.119, si 120, au preluat în esenŃa solutia legislativa 
cuprinsa în textul fostului art. 116, conservand reglementarea legala anterioara, astfel: 

[...] 
 ART. 119 
 Dispozitii generale privind majorari de intarziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
 [...] 
 (4) Majorarile de intarziere se stabilesc prin decizii intocmite in conditiile aprobate 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 
alin. (6). 
 ART. 120 
 Majorari de intarziere 
 (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 
 [...]  
 (7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

[...] 
SoluŃia ce urmează să fie adoptată în cauză se regasesŃe în dispoziŃiile pct.12.1 din 

Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, în care se stipulează: 

*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
 12.1. Contestatia poate fi respinsa ca: 
 a) neîntemeiata,  în situaŃia în care argumentele de fapt si de drept prezentate in 
sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ 
fiscal atacat; 
 [...] 
 Având în vedere considerentele de fapt şi de drept prezentate, urmeaz ă să fie 
respins ă contesta Ńia ca neîntemeiat ă pentru suma de 44.528 lei, reprezentând 
accesorii . 
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2. În ceea ce prive şte contesta Ńia formulat ă împotriva sumei în cuantum total 
de ..... lei, reprezentand: 

•   ..... lei-accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
•   ..... lei-accesorii aferente impozitului pe profit; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      reŃinută de la asiguraŃi; 
•        .....lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente de  
                      muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
•         ...... lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj 

datorată  
                       de angajator; 
•         ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări de somaj  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
•           ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei angajatorilor pentru Fondul de                     
                       garantare pentru plata creanŃelor sociale; 
•       ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
•        ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de  
                       la persoane juridice sau fizice. 

 
Cauza supus ă solu Ńionării  este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a 

jude Ńului Teleorman, poate analiza pe fond contesta Ńia, în condi Ńiile în care 
peti Ńionara nu prezint ă motivele de fapt şi de drept în sus Ńinerea acesteia.  

 
În fapt , organele de soluŃionare constată că petenta deşi a inclus şi suma de ..... 

lei(reprezentând accesorii) în cuantumul total al sumei contestate(..... lei), nu a prezentat 
motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază contestaŃia, acestui capăt de cerere. 

Astfel, se reŃine ca petiŃionara contestând în întregime obligaŃia fiscala stabilită în 
sarcina sa prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ...../2010, (la nivelul 
sumei totale reflectate de ..... lei), nu a avut în vedere faptul ca aceasta obligaŃie fiscală 
reprezentand accesorii, este constituita nu numai de neplata în termen a impozitului pe 
profit stabilit suplimentar în sarcina sa prin Decizia de impunere nr. ...../2004, ci şi de 
neplata în termen a altor obligatii bugetare, respectiv: 

-impozitul pe veniturile din salarii; 
-impozit pe profit(altul decat cel stabilit suplimentar de plată prin Decizia de 

impunere nr. ...../2004); 
-contribuŃia individuală de asigurări sociale datorată de angajator; 
-contribuŃia individuala de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi; 
-contribuŃia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 

de angajator; 
-contribuŃia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator; 
-contribuŃia individuala de asigurări de somaj reŃinută de la asiguraŃi; 
-contribuŃia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor 

sociale; 
-contribuŃia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator; 
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-contribuŃia pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi; 
-contribuŃia pentru concedii şi indemnizaŃii de la persoane juridice sau fizice. 
 
În condiŃiile prezentate, organele de revizuire se află în imposibilitatea de a se 

pronunŃa pe fondul cauzei, avandu-se în vedere şi voinŃa legiuitorului, care impune ca 
organul de soluŃionare să nu se poată substitui contestatorului cu privire la motivele de 
fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal, acesta pronunŃându-se 
asupra cauzei strict în limita sesizării. 
 

În drept , sunt aplicabile prevederile art. 206 alin.(1) lit. c), art. 213 alin.(1) şi art. 
217 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile pct.2.4, şi 12.1 lit. b). din 
Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, în 
care se stipulează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. 
nr.513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare; 

[...] 
ART. 206 
    Forma si continutul contestatiei 
(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
[...] 
    c) motivele de fapt şi de drept ; 
 [...] 

     ART.213 
 (1)[...] Analiza contesta Ńiei se face în raport de sus Ńinerile p ărtilor, de 
dispozi Ńiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul 
cauzei. Solu Ńionarea contestatiei se face în limitele sesiz ării . 

[...] 
ART. 217 
    Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
(1) Dacă organul de solu Ńionare competent constat ă neîndeplinirea unei 

conditii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei . 

[...] 
*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
2.4. Organul de solu Ńionare competent nu se poate substitui contestatoru lui 

cu privire la motivele de fapt si de drept pentru c are a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv . 

 [...] 
12.1. Contestatia poate fi respinsă ca: 
[...] 
b) nemotivat ă, în situatia în care contestatorul nu prezint ă argumente de fapt 

şi de drept în sus Ńinerea contesta Ńiei  sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse solutionarii; 

[...] 
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Dealtfel, prin neargumentarea contestaŃiei, petenta nu poate demonta constatările 
organelor fiscale.  

Pentru considerentele arătate urmeaz ă să fie respins ă contesta Ńia ca 
nemotivat ă pentru suma total ă de .....lei, reprezentând accesorii. 

 
 

* 
*     * 

 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, 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 Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicată, H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Decretului nr. 167/1958 
privitor la prescripŃia extinctivă, republicat, directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 

Art.1. Se respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de S.C. ..... S.R.L., cu 
sediul social în municipiul ....., jude Ńul Teleorman,  pentru suma în cuantum total de ..... 
lei , reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit; 

 
Art. 2. Se respinge ca nemotivat ă contesta Ńia formulat ă de S.C. ..... S.R.L., cu 

sediul social în municipiul ....., jude Ńul Teleorman,  pentru suma în cuantum total ..... 
lei , reprezentand: 

 
• ..... lei-accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
•   ..... lei-accesorii aferente impozitului pe profit; 
•     ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări sociale  
                      reŃinută de la asiguraŃi; 
•        ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurare pentru accidente de  
                      muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
•         ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei de asigurări pentru şomaj datorată  
                       de angajator; 
•         ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei individuale de asigurări de somaj  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
•          .....lei-accesorii aferente contribuŃiei angajatorilor pentru Fondul de                     
                       garantare pentru plata creanŃelor sociale; 
•       ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       datorată de angajator; 
•      ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru asigurări de sănătate  
                       reŃinută de la asiguraŃi; 
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•        ..... lei-accesorii aferente contribuŃiei pentru concedii şi indemnizaŃii de  
                       la persoane juridice sau fizice. 

 
Art.3.  Prezenta decizie a fost redactata în 5(cinci) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi;  
  
 Art.4.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     Director Executiv, 

 
 

              


