
MINISTERUL FINANȚELOR      
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
Serviciul Soluţionare Contestaţii 

 DECIZIE NR. 1079/2021

privind soluționarea contestației formulate de
.....................................................................................SA , 

înregistrată la D.G.R.F.P. .................. sub nr. TMR-DGR  ........../20.05.2021

Serviciul  soluționare contestații  din  cadrul  D.G.R.F.P.  ..................  a  fost
sesizat de A.J.F.P. .......... – Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii,
prin adresa nr. ........../17.05.2021, înregistrată  la D.G.R.F.P. .................. sub
nr.  TMR-DGR  ........../20.05.2021,  cu  privire  la  contestația  formulată
de  .....................................................................................SA  ,  având
CUI .............., cu sediul  în ..................,............................................….

Contestația este semnată de domnul ...................................., Directorul
general  al  ............................................................  ..................  SA,  iar
acțiunea în procedură prealabilă a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la
obligaţii  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere
nr......./04.03.2021,  prin  care  au fost  stabilite  obligații  fiscale  accesorii  în  sumă
totală  de  ..................  lei,  din  care  dobânzi  în  sumă  de  ..................  lei  şi
penalităţi  de  întârziere  în  sumă  de  ..................  lei,  aferente  următoarelor
categorii de obligații fiscale bugetare: 

1. Impozit pe veniturile din salarii, cod bugetar 2, dobânzi în suma de ..............
lei,penalități în sumă de .............. lei;
2. Vărsăminte de la personae juridice pentru personae cu handicap neîncadrate,
cod bugetar 41, dobânzi în sumă de ........ lei, penalități în sumă de ........ lei;
3. Dobânzi și penalități de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată, cod
bugetar 305, dobânzi în sumă de ............... lei,penalități în sumă de ............. lei;
4. Contribuția individual de asigurări sociale reținută de la asigurați, cod bugetar
412, dobânzi în sumă de ............... lei, penalități în sumă de ........... lei;
5. Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, cod bugetar
432, dobânzi în sumă de ........... lei,penalități de întârziere în sumă de .......... lei;
6. Contribuție  asiguratorie  pentru  muncă,  cod  bugetar  480,  dobânzi  în  sumă
de ........... lei, penalități în sumă de...........lei. 

     Față de data comunicării   Deciziei   referitoare la obligaţii  fiscale accesorii
reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  nr......./04.03.2021,  respectiv
09.03.2021, acțiunea în procedură prealabilă a fost formulată în termenul prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, fiind depusă în data de 23.04.2021.

Constatând ca în speță sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 268, art.
2...  și  art.  272  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
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modificările și completările ulterioare, Serviciul Soluționare Contestații 1 din cadrul
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice .................. este legal investit să
se  pronunțe  asupra  contestației  formulate
de  .....................................................................................SA.   

I. .....................................................................................SA,  cu
sediul  în  ..................  ........................................................,  având  CUI
RO  ..............,  înmatriculată  la  ORC  de  Tribunalul  ........  sub
nr.  ........................,  începând  cu  data  de  15.12.2017,  reprezentata  legal  de
ing....................................., in calitate de Director General,în temeiul art. 268,
2... si 270 din Legea 207/2015, cu modificarile_şi completările ulterioare a formulat
prezenta  contestaţie  ,împotriva  Deciziei  nr.  ......  din  04.03.2021  referitoare  la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi penalităţi de întârziere prin care s-
au stabilit in sarcina sa dobânzi in cuantum total de .................. lei si penalităţi
de întârziere in cuantum total de .................. lei, prin intemediul căreia solicită
admiterea  contestaţiei  si  anularea  Deciziei  nr  ......  din  04.03.2021  pentru
următoarele motive:

Obiectul  prezentei  contestaţii  il  constituie  suma  de  ..................  lei,
reprezentând  dobânda  conform  Deciziei  nr.  ...  din  data  de  02.02.2010  pentru
perioada 12.09.2017-03.03.2021, respectiv pentru un număr de 1.268 de zile, suma
pe care o apreciază calculata in mod incorect.

Motivul  de  fapt  pe care  se  intemeiaza  contestaţia  îl  reprezintă  calcularea
dobânzii  datorate  conform  Deciziei  nr.  ...  din  data  de  02.02.2010  pe  întreaga
perioada cuprinsa intre 12.09.2017 si 03.03.2021 (durata de 1.268 zile), fara a se
scădea  perioada  in  care  au  fost  aplicabile  facilităţile  legale  de  suspendare  a
calculului  dobânzilor  si  penalităţilor  de  întârziere,  conform Codului  de procedura
fiscala, pentru obligaţiile fiscale care au devenit scadente dupa data de 21 martie
2020.

In  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.  29/2020  privind
unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicata în Monitorul Oficial nr. 230 din
21 martie 2020,

,,Art. VII. - (I) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit
alin.  (4),  a  măsurilor  prevăzute  de  prezentul  articol  nu  se  calculează  şi  nu  se
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală,
aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 (4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1) - (3) încetează în termen de 30 de
zile de la încetarea stării de urgenţă.”

Acest termen a fost prorogat pana la data de 25.10.2020 prin acte normative
ulterioare:
   Ordonanţa de urgenţă nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele masuri financiar
fiscale, Ordonanţa de urgenţă nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului  nr.  6/2019 privind  instituirea  unor  facilităţi  fiscale,  precum şi  pentru
modificarea altor acte normative, Ordonanţa de urgenta nr. 99/2020 privind unele
masuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aceasta
din urma stipulând:

„ART. III (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată
în Monitorul oficial al României, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările
ulterioare, se prorogă pană la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Raportat la aceste prevederi legale, consideram ca numărul de 1.268 de zile
care s-a luat in calculul dobânzii  aferente Deciziei nr. ... din data de 02.02.2010
trebuia redus cu numărul zilelor in care erau aplicabile facilităţile fiscale, începând
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cu data de 16 martie si până la 25 octombrie 2020, cu consecinţa reducerii sumei
reprezentând dobânda.

Fata de aceste aspecte,  petenta solicită admiterea contestaţiei si anularea
Deciziei  nr.  ......  din  04.03.2021  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de intarziere prin care s-au stabilit in sarcina sa
dobânzi in cuantum total de .................. lei si penalităţi de intarziere in cuantum
total de .................. lei.

In drept, art. 268,2... si 270 din Legea 207/2015, Ordonanţa de urgenţă nr.
29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă nr.
48 din 9 aprilie 2020 privind unele masuri financiar fiscale, Ordonanţa de urgenţă nr.
90  din  27  mai  2020  pentru  moficarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  6/2019  privind
instituirea unor facilităţi fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative,
Ordonanţa de urgenta nr.  99/2020 privind unele masuri  fiscale,  modificarea  unor
acte normative şi prorogarea unor termene.

II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi
şi penalităţi de întârziere nr. ....../04.03.2021, în temeiul  art. 98 lit.c) şi art. 173
alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările şi
completările ulterioare, A.J.F.P. ........ a stabilit în sarcina societăţii obligaţii fiscale
accesorii   în  sumă  totală  de  ..................  lei,  reprezentând  dobânzi  în  sumă
de .................. lei şi penalităţi de întârziere în sumă de .................. lei.
   

III. Față de constatările organelor de administrare fiscală, susținerile petentei,
reglementările legale în vigoare pentru perioada analizată și documentele existente
in dosarul cauzei se rețin următoarele:
 

Cauza  supusă  soluționării  este  dacă  în  mod  legal  organele  fiscale  din
cadrul A.J.F.P. ........, Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii au
stabilit  de  plată  în
sarcina  ............................................................  ..................  S.A,  prin
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi
penalităţi  de  întârziere  nr......./04.03.2021,  suma  de  ..................  lei,  in
conditiile in care societatea contestatoare nu aduce în susținere argumente și
documente  de  natură  să   modifice  constatările  organelor  de  administrare
fiscală.  

   În  fapt,  prin  contestaţia
formulată,  .........................................................................  ,
CIF  ..............,  în  calitate  de  societate  contestatoare solicită  anularea  Deciziei
referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere nr. ....../04.03.2021 prin care s-au stabilit   obligaţii fiscale accesorii  în
sumă  de  ..................  lei  din  care  dobânzi  în  sumă  de  ..................  lei  şi
penalităţi  de  întârziere  în  cuantum  de  ..................  lei,  pentru  următoarele
motive:
- calcularea dobânzii în suma de .................. lei, aferentă Deciziei nr.... din data
de 02.02.2010,  pe perioada cuprinsă între 12.09.2017 – 03.03.2021 (1.268 de zile) s-a
efectuat fără a se scădea perioada în care au fost aplicabile facilităţile legale de
suspendare a calculului dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, conform Codului de
procedură fiscală, pentru obligaţiile fiscale care au devenit scadente după data de 21
martie 2020.

În  drept, sunt  incidente  prevederile  Legii  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

,,Art.173 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârzire
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(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor
fiscale  principale,  se  datorează  după  acest  termen  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere.”

,,Art.174 Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi  de întârziere, începând cu

ziua  imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei
datorate inclusiv.

(…) (5)Nivelul dobânzii este de 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere.”

,,Art.176-Penalităţi de întârziere
(1) Penalităţile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenţă si pâna la data stingerii
sumei datorate, inclusiv. Dispoziţiile art.174 alin.(2)-(4) si art.175 sunt aplicabile in
mod corespunzător.

(2)  Nivelul  penalitaţii  de  întârziere  este  de  0,01 %  pentru  fiecare  zi  de
întârziere.”

,,Art.197-Dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1)  Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru

obligaţiile  fiscale eşalonate la plată,  cu excepţia celor prevăzute la art.173
alin.(2), se datorează şi se calculează dobânzi, la nivelul stabilit potrivit art.174
alin.(5). Prin excepţie de la prevederile art.174 alin.(5), nivelul dobânzii este de
0,015 %  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  în  situaţia  în  care  debitorul  constituie
întreaga garanţie sub forma scrisorii  de garanţie şi/sau poliţei  de  asigurare de
garanţie şi/sau consemnării de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei statului.

(2) Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de
eşalonare  începând  cu  data  emiterii  deciziei  de  eşalonare  la  plată  şi  până  la
termenul de plată din grafic sau până la data achitării ratei potrivit art.194 alin.(1)
lit.d), după caz.

(2^) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în cazul debitorilor care nu deţin
bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru
obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată
sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.

(3) Dobânzile datorate şi calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei
potrivit art.194 alin.(1) lit.d)  se comunică prin decizie referitoare la obligaţiile
de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art.156 alin.(1).

(4) Penalitatea de întârziere prevăzută la art.176 se calculează până la data
emiterii deciziei de eşalonare la plată.»

 ,,Art.201-Dobânzi în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată
În  cazul  pierderii  valabilităţii  eşalonării  la  plată  acordate  de  organul

fiscal, pentru obligaţiile fiscale principale rămase de plată din eşalonarea la
plată acordată, se datorează de la data emiterii deciziei de eşalonare la plată
dobânzi potrivit art.174.»

-  prevederile   art.13 alin.(5)  din   Procedura din  14 ianuarie  de aplicare  a
acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată prin O.P.A.N.A.F.
nr. 90/14.01.2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la
plată şi  a documentelor  justificative anexate acesteia,  precum şi a Procedurii  de
aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv:

“Organul  fiscal  competent  emite  şi  comunică  decizia  de  menţinere  a
valabilităţii  eşalonării  la  plată,  conform  modelului  prevăzut  în  anexa  nr.21,
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împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din
aceasta,  cu  păstrarea  perioadei   de  eşalonare   rămase  din  eşalonarea  aprobată
iniţial,  precum  şi  decizia  de  menţinere  a  valabilităţii   amânării  la  plată  a
penalităţilor  de întârziere  şi  a penalităţilor  de nedeclarare,  după caz, conform
modelului   prevăzut în  anexa  22.  Odată  cu emiterea acestor  decizii,  se emit  şi
deciziile  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi
penalităţi  de  întârziere  aferente  obligaţiilor  eşalonate,  calculate  până  la  data
emiterii deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată.”

- prevederile  Art. VII din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi
fiscal – bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

“(1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare  a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin.(4), a
măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi
şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea
nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(...)(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin.(1) – (3) încetează în termen de 30
de zile de la încetarea stării de urgenţă.”

Conform alin. (1) al art. III din OUG nr. 90 din 27 mai 2020 termenul prevăzut
la art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-
bugetare a fost prorogat până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

Conform alin. (1) al art. III din OUG nr. 90 din 27 mai 2020, astfel cum a fost
modificat de art. VI din OUG nr. 99 din 25 iunie 2020, termenul prevăzut la art. VII
alin. (4) din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu
modificările ulterioare, a fost prorogat până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

Conform  alin.  (1)  al  art.  24  din  OUG  nr.  181  din  22  octombrie  2020
termenul  prevăzut  la  art.  VII  alin.  (4)   a  fost  prorogat   până  la  data  de  25
decembrie 2020 inclusiv.

 În susţinerea contestaţiei societatea invocă următoarele prevederi legale:
-  Art.VII,  alin.(1)  şi  alin.(4)  din  OUG  nr.29/2020  privind  unele  măsuri

economice  si  fiscal  bugetare,  publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.230 din  21 martie
2020, respectiv:
 ,,(1)Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare  a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea , potrivit alin.(4), a
măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi
şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea
nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin.(1) – (3) încetează în termen de 30 de
zile de la încetarea stării de urgenţă’’.

-  Acest  termen  a  fost  prorogat  până  la  data  de  25.10.2020  de  OUG
nr.48/09.04.2020  privind  unele  măsuri  financiar  fiscale,  OUG  nr.90/27.05.2020
pentru modificarea OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi
pentru  modificarea  unor  acte  normative,  OUG  nr.99/2020  privind  unele  măsuri
fiscale,  modificarea  unor  acte  normative  şi  prorogarea  unor  termene,  acesta  din
urmă stipulând :

,, Art.III (1) Termenul prevăzut la art.VII alin.(4) din OUG nr.29/2020 privind
unele  măsuri  economice  şi  fiscal  bugetare,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al
României, Partea I, nr.230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă
până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.’’
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Raportat la aceste prevederi legale, societatea consideră că numarul de zile
care s-a luat în calculul dobânzii aferente Deciziei nr..../02.02.200 trebuia redus cu
numărul zilelor  în care erau aplicabile  facilităţile fiscale, respectiv  începând cu
data  de  16  martie  şi  până  la  25  octombrie  2020,  cu  consecinţa  reducerii  sumei
reprezentând dobânda.
   Prin  Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi de întârziere nr......./04.03.2021 au fost calculate dobânzi şi penalităţi de
intârziere  conform  prevederilor  legale  in  vigoare,  respectiv  Legea  nr.207/2015
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,
conform Anexei la Decizia de calcul accesorii nr. ....../04.03.2021, astfel:

IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARII

Sumă Scadenţă Data
stingerii

Suma stinsă Perioadă Zile de
întarziere

Dobândă Penalitate
întârziere

……... 25.02.20 13.03.20 …………. 04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……... 25.03.20 28.12.20-03.03.21 65 ……….. ………..

……... 25.05.20 17.02.21 ………… 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.06.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.07.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.08.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.09.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.10.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……... 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……... 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL ……….. ………..

VĂRSĂMINTE DE LA PERSOANE JURIDICE PT. PERSOANE CU HANDICAP NEÎNCADRATE

Sumă Scadenţă Data
stingerii

Suma stinsă Perioadă Zile de
întarziere

Dobândă Penalitate
întârziere

……….. 25.02.20 13.03.20 ……….. 04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……….. 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……….. 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL
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TVA

Sumă Scadenţă Data 
stingerii

Suma stinsă Perioadă Zile de 
întarziere

Dobândă Penalitate 
întârziere

……….. 05.03.10 12.09.17-03.03.21 1268 ……….. ………..

……….. 25.06.16 12.09.17-03.03.21 1268 ……….. ………..

……….. 25.02.20 13.03.20 …………….. 04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-03.03.21 65 ……….. ………..

……….. 25.04.20 28.12.20-03.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.05.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.07.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.08.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.09.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.10.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……….. 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL ……….. ………..

CAS ASIGURAŢI
Sumă Scadenţă Data 

stingerii
Suma stinsă Perioadă Zile de 

întarziere
Dobândă Penalitate 

întârziere

……….. 26.08.19 26.08.19-04.03.21 556 ……….. ………..

……….. 25.09.19 25.09.19-04.03.21 526 ……….. ………..

……….. 27.01.20 27.01.20-04.03.21 402 ……….. ………..

……….. 25.02.20 13.03.20 ……………... 04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……….. 25.02.20 25.02.20-04.03.21 373 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-03.03.21 65 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.04.21 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.05.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 17.02.21 ………………. 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..
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……….. 25.07.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.08.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.09.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.10.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……….. 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL ……….. ………..

SĂNĂTATE ASIGURAŢI
Sumă Scadenţă Data 

stingerii
Suma stinsă Perioadă Zile de 

întarziere
Dobândă Penalitate 

întârziere

……….. 26.08.19 26.08.19-04.03.21 556 ……….. ………..

……….. 25.09.19 25.09.19-04.03.21 526 ……….. ………..

……….. 27.01.20 27.01.20-04.03.21 402 ……….. ………..

……….. 25.02.20 13.03.20 ………………..
.

04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……….. 25.02.20 25.02.20-04.03.21 373 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-03.03.21 65 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.04.21 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.05.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 17.02.21 ………………. 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.07.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.08.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.09.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.10.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……….. 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL ……….. ………..
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CONTRIBUŢIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCĂ
Sumă Scadenţă Data 

stingerii
Suma stinsă Perioadă Zile de 

întarziere
Dobândă Penalitate 

întârziere

……….. 26.08.19 26.08.19-04.03.21 556 ……….. ………..

……….. 25.09.19 25.09.19-04.03.21 526 ……….. ………..

……….. 27.01.20 27.01.20-04.03.21 402 ……….. ………..

……….. 25.02.20 13.03.20 ………………..
.

04.03.20-13.03.20 9 ……….. ………..

……….. 25.02.20 25.02.20-04.03.21 373 ……….. ………..

……….. 25.03.20 28.12.20-03.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.04.21 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.05.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.06.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.07.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.08.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.09.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.10.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.11.20 17.02.21 ……………….. 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.11.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 21.12.20 28.12.20-04.03.21 66 ……….. ………..

……….. 25.01.21 25.01.21-04.03.21 38 ……….. ………..

……….. 25.02.21 25.02.21-04.03.21 7 ……….. ………..

TOTAL ……….. ………..

Prin  Decizia  de  eşalonare  la  plată  nr.  ......../30.09.2016,  s-a  acordat
eșalonarea la plată pe o perioadă de 60 luni a obligaţiilor fiscale în sumă totală de
.................... lei, din care obligații  fiscale principale la sursa TVA  în cuantum
de  ....................  lei  şi  obligații  fiscale  accesorii  aferente  în  cuantum
de .................... lei. Suma de .................... lei, reprezentând obligații fiscale
principale la sursa TVA este compusă din:

-....................  lei,  sumă  stabilită  suplimentar  prin  Decizia  de  impunere
nr..../28.01.2010 (comunicată societăţii în data de 02.02.2010);

-...................., debit cu scadenţă 25.06.2016 stabilit prin decontul de TVA
300 aferent lunii mai 2016.

 În temeiul art. 200 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea societăţii
nr. ........./11.09.2017, prin Decizia de menținere a valabilității eșalonării la plată a
obligațiilor fiscale nr. ........./13.09.2017 se menține valabilitatea eșalonării la plată
pe o perioada de 48 luni  pentru obligaţii fiscale în sumă totală de ....................
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lei, din care obligații fiscale principale în cuantum de .................... lei şi obligații
fiscale accesorii în cuantum de .................... lei.

 Conform prevederilor art.II alin. (5) din OUG nr. 30/2017 pentru modificarea
și  completarea  Legii  nr.  207/2015 privind Codul  de  procedură  fiscală,  decizia  de
eşalonare la plată acordată iniţial a fost modificată, și, urmare faptului că valoarea
garanţiei  constituite conform art.  193 din Legea nr. 207/2015, a acoperit  sumele
rămase de plată din eşalonare, au fost emise Decizia de modificare a deciziei  de
eşalonare la plată a obligaţiilor  fiscale nr. 7884/19.06.2019 – prin care se acordă
eşalonarea la plată pe o perioada de 27 luni  a obligaţiilor  fiscale în sumă totală
de  ....................  lei  (....................  lei  –  obligații  fiscale  principale
și  ....................  lei  –  majorări  de  intârziere/dobânzi),  respectiv  Decizia  de
amânare  la  plată  a  penalităţilor  de  întârziere  şi  a  penalităţilor  de  nedeclarare
nr. ............/19.06.2019- prin care se acordă amânarea la plată a obligaţiilor fiscale
accesorii  în  sumă totală  de....................  lei  (....................  lei-  penalităti  de
întârziere și .................... lei – majorări de întarziere / dobânzi).

 Urmare solicitării  societăţii,  în temeiul prevederilor art. 195 din Legea nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  a fost  emisă Decizia  de modificare  a deciziei  de eșalonare  la  plată a
obligațiilor  fiscale  nr.  .........../05.05.2020,  fiind  incluse  în  eşalonare  obligatiile
fiscale  cu  scadență  25.03.2020  în  sumă  totală  de  .................  lei.  Astfel,  s-a
acordat eșalonarea la plata pe o perioadă de 17 luni a a obligaţiilor fiscale în sumă
totală  de  ....................  lei  (....................  lei  –  obligații  fiscale  principale
și .................... lei – majorări de intârziere/dobânzi).

 În temeiul prevederilor  art.XII, alin.(1)  din OUG nr.48/2020 privind unele
măsuri fiscale, cu modificările şi completarile ulterioare, la data de 06.01.2021 a fost
emisă Decizia de modificare a deciziei  de esalonare la plată a obligaţiilor  fiscale
nr............ pentru eşalonarea la plata pe o perioada de 17 luni a obligatiilor fiscale
in suma de .................... lei.

  Prin adresa înregistrată la A.J.F.P.Timis  sub nr.TMG_REG ......./22.01.2021,
în temeiul prevederilor art. 195 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, societatea a solicitat includerea în
eşalonare  a obligaţiilor fiscale aferente perioadei  martie 2020- noiembrie 2020 în
cuantum total de .................... lei. 

Ulterior, s-a constatat  nerespectarea condiţiei prevazute la art. 194 alin. (1),
lit. (d) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completarile  ulterioare,  fiind  emise  Decizia  de constatare a  pierderii  valabilităţii
eşalonării  la  plată  nr............/03.03.2021,  Decizia  de  pierdere  a  valabilităţii
amânării  la plată a penalităţilor  de întârziere nr............./03.03.2021, precum şi
Decizia  de  respingere  a  cererii  de  modificare  a  deciziei  de  eşalonare
nr......../03.03.2021.
  În temeiul art. 200 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea societăţii
înregistrată la A.J.F.P......... sub nr. TMG_REG ............/04.03.2021, au fost emise:
Decizia  de  menținere  a  valabilității  eșalonării  la  plată  a  obligațiilor  fiscale
nr............./04.03.2021, prin care se menține valabilitatea eșalonării la plată pe o
perioada de 14 luni  pentru obligaţii fiscale în sumă totală de .................... lei, din
care obligații fiscale principale în cuantum de .................... lei şi obligații fiscale
accesorii în cuantum de .................... lei, şi Decizia de menţinere a valabilităţii
amânării la plată a penalităţilor de întârziere nr............../04.03.2021,  prin care se
menţine valabililitatea amânării  la plată pentru obligaţii  fiscale accesorii  în sumă
totală de.................... lei.
  

Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  organele  de
specialitate  din  cadrul  D.G.R.F.P.  ..................  investite  să  se  pronunţe  asupra
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soluţionării  contestaţiei,  tinând  cont  de  prevederile  legale  invocate  mai  sus,
precizează că dobânzile şi penalităţile de intârziere,  instituite în evidenţa fiscală
prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  si
penalităţi de întârziere nr......./04.03.2021,  au fost calculate în mod corect, astfel:

-   la  sursa   „TVA”, pentru  obligaţiile  fiscale  incluse  în  eşalonare la  plată,
respectiv  debit  neachitat   stabilit  suplimentar  prin   Decizia  de  impunere
nr..../28.01.2010 şi debit cu scadenţă 25.06.2016, au fost calculate dobânzi pentru
perioada 12.09.2017- 03.03.2021, respectiv de la data emiterii  Deciziei de menținere
a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nr. ........./13.09.2017 până la
data emiterii  Decizia de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor
fiscale nr............./04.03.2021;

-  la  sursele    „Impozit  pe veniturile  din  salarii”,    „Dobânzi  şi  penalităţi
aferente TVA”,  „CAS asiguraţi”,  „Sănătate asiguraţi” şi  „Contribuţia asiguratorie
pentru muncă”, pentru obligaţiile fiscale incluse în eşalonare la plată, declarate prin
declaraţia fiscală 112 şi decontul de TVA 300, aferente lunii februarie 2021 (scadenţă
25.03.2021),  au  fost  calculate  dobânzi  pentru  perioada  28.12.2020-  03.03.2021,
respectiv de la data încetării prorogării termenului prevăzut prin OUG nr.29/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, până data emiterii  Deciziei de menținere a
valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nr............./04.03.2021;

- pentru obligaţiile fiscale  declarate prin declaraţiile fiscale 100,  112 şi prin
decontul  de  TVA 300  aferente  lunii  ianuarie  2020  (scadenţă  25.02.2020),  au  fost
calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii integrale, respectiv
data de 13.03.2020;

- pentru obligaţiile fiscale cu termene scadente până la data intrării în vigoare
a OUG nr.29/2020, cu modificările şi  completările ulterioare, şi  pentru obligaţiile
fiscale cu termene scadente ulterioare încetării prorogării termenului prevăzut prin
OUG nr.29/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  au fost calculate dobânzi
şi penalităţi de întârziere de la scadenţă pănă la data emiterii  Deciziei referitoare la
obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere
nr......./04.03.2021;

-  pentru obligaţiile fiscale cu termene scadente între data de  25.03.2020
şi   21.12.2020,  respectiv  perioada  când  erau în  vigoare    măsurile  fiscale
prevăzute de  OUG nr.29/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  au fost
calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data de 28.12.2020  până la
data  emiterii   Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr......./04.03.2021.

În  consecinţă,  se  constată  că  dobânzile  în  sumă  de  ..................  lei  şi
penalităţile  de  întârziere  în  sumă  de  ..................  lei,  stabilite  prin  Decizia
referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere  nr.  ......  din  data  de  04.03.2021,  au  fost  calculate  şi  instituite  în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Tinând cont de prevederile art. 279 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora
„(1)  Prin  decizie  contestaţia  poate  fi  admisă,  în  totalitate  sau  în  parte,  ori
respinsă”,  coroborate cu prevederilor  pct. 11.1 lit.  a)  din OPANAF nr.  3741/2015
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, care prevăd „11.1. Contestaţia poate fi respinsă
ca: a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate
în  susţinerea contestaţiei  nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin  actul
administrativ fiscal atacat”, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi  de  întârziere  nr.  ....../04.03.2021  pentru  accesorii  în  sumă
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de  ..................  lei,  reprezentând  dobânzi  în  sumă  de  ..................  lei  și
penalități de întârziere în sumă de .................. lei.

Pentru considerentele arătate in continutul deciziei, în temeiul prevederilor
legale invocate, se       

 
                              
                                        DECIDE :

  Respingerea ca fiind neîntemeiată a contestatiei formulate împotriva Deciziei
referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere  nr.  ....../04.03.2021  pentru  accesorii  în  sumă  de ..................  lei,
reprezentând dobânzi  în  sumă de ..................  lei  și  penalități  de întârziere în
sumă de .................. lei.
                                    Prezenta decizie se comunică la:

 -.....................................................................................SA
 -AJFP .....…………………………………………………………..

 Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor legale la Tribunalul ..........
în termen de 6 luni de la primirea prezentei.   

          
.......................
Director general
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