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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  371/04.08.2015 
            privind soluţionarea contestaţiei depuse de SC X SA, înregistrată la 
DGRFP Timişoara sub nr. .../17.07.2015.   
                    
 
          
            DGRFP Timisoara, Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost 
sesizat cu adresa nr. .../13.07.2015 de către AJFP Timiş – Colectare 
Contribuabili Mijloci Timiş, asupra contestaţiei formulate de SC X SA, din ..., 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală R0 ..., înscrisă la ORC sub nr...., prin 
reprezentat legal Director General Inginer TI.        
            SC X SA, solicită anularea Deciziei nr. .../25.06.2015 referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii şi care vizează suma totală de ... lei, reprezentand 
accesorii impozit pe venituri din arendarea bunurilor agricole. 
           Contestaţia a fost depusă la AJFP Timiş – Colectare Contribuabili 
Mijlocii Timi ş, fiind înregistrată sub nr.  .../03.07.2015. 
           Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
           Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 – 
207 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, DGRFP Timişoara, prin Serviciul de 
Soluţionare a Contestaţiilor este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
            I. Prin contestaţia formulată petenta solicită anularea Deciziei nr. 
.../25.06.2015 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, susţinand faptul că 
suma de ... lei aferentă lunii octombrie 2014 reprezentand impozitul pe 
veniturile din arendarea bunurilor agricole a fost achitată în data de 24.11.2014. 
 
           II. Organele fiscale din cadrul AJFP Timiş – Colectare Contribuabili 
Mijlocii au consemnat urmatoarele: 
            În temeiul art 88 lit. c) şi art.119 alin. (4) din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicat cu modificările şi completările ulterioare, 
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pentru plata cu întarziere  a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri 
ale bugetului general consolidat s-au calculat obligaţii fiscale accesorii în sumă 
de ... lei, reprezentand accesorii impozit pe venituri din arendarea bunurilor 
agricole. 
 
           III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele invocate 
de contestator, reglementările legale în vigoare pentru perioada verificată şi 
documentele existente la dosarul cauzei, se retin următoarele: 
           SC X SA, are sediul în Beregsau Mare, jud. Timiş, cod de identificare 
fiscală R0 ..., înscrisă la ORC sub nr...., prin reprezentat legal Director General 
Inginer TI.   
             Cauza supusă soluţionării este dacă petenta datorează accesorii la 
impozit pe venituri din arendarea bunurilor agricole stabilite prin Decizia nr. 
.../25.06.2015 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în condiţiile în care a 
achitat în cuantum şi în termenul legal, obligaţiile de plată. 
              În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ... din 
data de 25.06.2015 au fost calculate dobanzi şi penalităţi de întarziere în sumă 
de ... lei, la sursa « Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole», 
pentru debitul cu scadenţă 25.11.2014, astfel: 
 

Suma debit 
lei 

Nr. zile 
întarziere 

Categorie 
suma 

cota perioada Suma 
accesorii 

lei 
... 92 Dob. 

Pen. 
0.03 
0.02 

25.11.2014- 
25.02.2015 

... 

... 28 Dob. 
Pen. 

0.03 
0.02 

25.02.2015- 
25.03.2015 

... 

... 30 Dob. 
Pen 

0.03 
0.02 

25.03.2015- 
24.04.2015 

.. 

... 31 Dob. 
Pen 

0.03 
0.02 

24.04.2015- 
25.05.2015 

... 

TOTAL     ... 

             
              Prin contestaţia formulată petenta susţine că stabilirea de plată a 
accesoriilor în sumă totală de ... lei, sunt nejustificate întrucât plata obligaţiilor a 
fost facută în termen, respectiv la data de 24.11.2014 a fos achitată suma totală 
de ... lei, din care ... lei - impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, 
... lei - impozitul pe salarii şi ... lei - impozit pe dividende  
               În drept, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, potrivit cărora: 
        Art.119 “Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
       (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere”.  
          Art.120 “Dobânzi 
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       (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusive”. 
              În temeiul acestor prevederi legale, pentru neachitarea la termenul de 
scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen 
dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
             Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere 
începând cu ziua imediat următoare termenului scadent până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
             Se reţine că, stabilirea de obligaţii fiscale accesorii aferente impozitului 
pe venituri din salarii, reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul.  
               Din analiza documentelor existente la dosarul contestaţiei se reţin 
următoarele: 
             SC X SA, declară prin Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate nr. ....-2014 din data de 18.11.2014  
« Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole», aferent lunii 
octombrie 2014 în sumă de ... lei. 
           La data de 28.05.2015 societatea depune declaraţia rectificativă 
înregistrată sub nr.....-2015, conform careia « Impozit pe veniturile din arendarea 
bunurilor agricole » datorat pentru luna octombrie 2014 este în cuantum de ... 
lei.  
            Obligaţiile de plată cu scadenţă 25.11.2014 declarate de societate la 
bugetul de stat sunt în cuantum total de ... lei, respectiv: 
             - impozit pe veniturile din salarii  în sumă de ... lei evidenţiată în 
declaraţia D112 nr.....-2014/18.11.2014;  
             - impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole în sumă de ... lei 
evidenţiată în declaraţia D112  nr. ....-2015/28.05.2015;  
             - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice în 
sumă de 1.489 lei evidenţiată în declaraţia D100 nr. ....-2014/20.11.2014. 
              Societatea achită integral obligaţiile de plată în sumă totală de ... lei, cu 
scadenţă 25.11.2014, în contul «Venituri ale bugetului de stat încasate în contul 
unic, în curs de distribuire », cu documentul de plata nr. 22/24.11.2014.  
              Stingerea debitului cu scadenta 25.11.2014, în sumă de ... lei înregistrat 
prin declaraţia rectificativa nr. ...-2015/28.05.2015 a fost efectuată, din 
urmatoarele plăţi: 
              - cu data de 25.02.2015, suma de ... lei;  
              - cu data de 25.03.2015, suma de ... lei;  
              - cu data de 24.04.2015, suma de ... lei;  
              - cu data de 25.05.2015, suma de ... lei. 
              Societatea achită după data de 25.11.2014, urmatoarele sume în contul 
« Venituri ale bugetului de stat încasate în contul unic, în curs de distribuire» : 
              - în data de 24.11.2014, plată în cont unic în suma de ... lei; 
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              - în data de 18.12.2014, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 23.01.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 23.001.215, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 25.02.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 25.02.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 25.03.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 24.04.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 25.05.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              - în data de 23.06.2015, plată în cont unic în suma de ... lei; 
              Obligaţiile de plată aferente bugetului de stat declarate de societate şi 
care se achită în contul « Venituri ale bugetului de stat încasate în contul unic, în 
curs de distribuire » înregistrate de societatea SC X SA la bugetul de stat după 
data de 25.11.2014, sunt detaliate astfel: 
 

Data Impozit 
Salarii 

lei 

Impozit 
 Venituri 

lei 

Impozit 
dividende  

Pers. 
Fizice 

lei 

Impozit 
dobanzi 

lei 

Impozit 
arendă 

lei 

TOTAL 
lei 

25.11.2014 ... 0 ... 0 ... ... 
22.12.2014 ... 0 ... .... ... ... 
26.01.2015 .. 0 ... 0 ... ... 
25.02.2015 ... ... 0 0 .. ... 
25.03.2015 ... 0 0 0 0 ... 
27.04.2015 ... 0 0 0 ... ... 
25.05.2015 ... 0 0 0 0 ... 
25.06.2015 ... 0 0 0 0 ... 

TOTAL      ... 
              
           Astfel, conform situaţiei privind plăţile efectuate în contul « Venituri ale 
bugetului de stat încasate în contul unic, în curs de distribuire » după data de 
24.11.2014 şi a obligaţiilor de plată declarate la bugetul de stat după această 
dată, rezultă că societatea petentă a achitat integral şi în termen, debitele cu 
scadenţe cuprinse în perioada 25.11.2014 - 25.06.2015. 
             Conform O.P.A.N.A.F. nr. 144 din 14.02.2012 pentru aprobarea 
Procedurii de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul 
depunerii de către contribuabili a unei declaratii rectificative: 
              "3.1 În situaţia depunerii de către contribuabili a unei declaraţii 
rectificative cu suplimentare de obligaţie fiscală, obligaţiile fiscale accesorii se 
datorează şi se calculează începând cu ziua imediat urmatoare scadenţei 
obligaţiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii 
acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazută de lege.  
              3.2. În vederea stabilirii obligaţiilor fiscale accesorii datorate până la 
data stingerii inclusiv, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori 
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procedează la reanalizarea, în sistem informatic, a stingerii obligaţiilor fiscale, 
astfel cum au fost suplimentate." 
               De asemenea, adresa nr. .../25.01.2010 a Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării 
Creanţelor Bugetare, precizează că : 
              " în situaţia în care cuantumul total al obligaţiilor fiscale declarate a 
fost achitat integral şi în termenul prevazut de lege, potrivit prevederilor art.119 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nu se datorează majorări de întarziere". 
               Mai mult, organele fiscale din cadrul AJFP Timiş – Colectare 
Contribuabili Mijlocii – Serviciul evidenţă pe Plătitori, prin referatul cu 
propuneri de soluţionare a contestaţiei nr. .../10.07.2015, reanalizează situaţia 
existentă, propunand:  "admiterea contestaţiei ca fiind întemeiată pentru suma 
de 2.937 lei reprezentand dobanzi, respectiv pentru suma de 1.958 lei 
reprezentand penalitati de întarziere şi anularea actului administrativ fiscal 
atacat". 
                Având în vedere cele de mai sus, se vor aplica prevederile art.216 
alin.1 şi alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se 
stipulează: “(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respinsă. 
(2) In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totală sau 
parţială a actului atacat”, urmând să fie admisă contestaţia formulată de SC X 
SA şi anulată Decizia nr. .../25.06.2015 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii, emisă de către AJFP Timiş şi care vizează suma totală de ... lei. 
              Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în baza referatului nr. .../ 30.07.2015 se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Admiterea contestaţiei formulată de SC X SA şi anularea Deciziei nr. 
.../25.06.2015 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de către AJFP 
Timiş şi care vizează suma totală de ... lei. 
 
            2. Prezenta decizie se comunică la :       
                                                                  - SC X SA;              
                                                                  - AJFP Timiş, cu aplicarea prevederilor 

pct.7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
 

            Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac 
şi poate fi atacată potrivit prevederilor legale la instanţa judecătorească de 
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contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 


