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DECIZIA NR.      /          2009 
privind soluţionarea contestaţiei depusă de  

S.C X SA înregistrată la Direcţia generală de solutionare a contestaţiilor  - 
Agenţia Natională de Administrare Fiscală sub nr* 

   Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţei 
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.  

S.C X SA contestă decizia de calcul accesorii nr.*  intocmită de 
reprezentanţii Direcţiei Generale * pentru suma totală de *  lei reprezentând:  
majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru              
şomaj datorată de angajator, majorări de întârziere aferente redevenţei miniere,  
penalităţi de întârziere aferente redevenţei miniere.  

În raport de data comunicării deciziei de calcul accesorii nr.*  , respectiv *, 
aşa cum reiese din copia confirmării de primire, existentă la dosarul cauzei, 
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 
inregistrată la Direcţia Generală *  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) litera b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, societatea regăsindu-se în 
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anexa 1 la poziţia * din Ordinul nr.1354/2007 pentru actualizarea marilor 
contribuabili din Ordinul nr.753/2006 privind organizarea activităţii de 
administrare a marilor contribuabilieste, este legal investită sa se pronunţe 
asupra contestaţiei formulată de S.C X SA. 

. 

 I.  In sustinerea cauzei, contestatoarea aduce urmatoarele argumente:  

Contestatoarea arată că în sarcina sa, au fost stabilite obligaţii 
suplimentare de plată reprezentând impozit de 90% din veniturile din chirii şi 
contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator prin decizia de 
impunere nr.*. Această decizie a fost contestată. 

S.C X SA  consideră că  nu are de ce să plătească accesorii aferente unor 
obligaţii fiscale suplimentare nesoluţionate.    

În consecinţă, având în vedere considerentele arătate mai sus, 
contestatoarea solicită admiterea contestaţiei şi anularea parţială a deciziei de 
calcul accesorii nr.*  până la soluţionarea contestaţiei referitoare la decizia de 
impunere nr.*.     

Prin adresa nr.*, în completare la contestaţia formulată împotriva deciziei 
nr.* referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligatiilor fiscale, S.C X 
SA precizează următoarele: 

"  La obligaţia "Redevenţe miniere" contestă: 
- majorări de întârziere în sumă de * lei; 
- penalităţi de întârziere în sumă de * lei; 
Baza de calcul pentru care s-au calculat accesoriile este debitul în sumă 
de * lei conform notei de constatare nr.*; 
 La obligaţia  "Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator 
" contestă majorările de întârziere în sumă totală de * lei 

II. Prin decizia de calcul accesorii nr.*, organele fiscale au calculat în sarcina 
contestatoarei majorări de întârziere şi penalităţi în sumă de *  lei pentru plata 
cu întârziere a debitelor cu titlu de redevenţe miniere şi contribuţia de asigurări 
pentru şomaj datorată de angajator, astfel: 
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- * lei majorări de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru               
şomaj datorată de angajator, stabilite pentru perioada *, debitul principal 
fiind individualizat prin decizia de impunere nr.*; 

-* lei majorări de întârziere aferente redevenţei miniere, stabilite pentru 
perioada *, debitul principal fiind individualizat prin declaraţia nr.*; 

- * lei  penalităţi de întârziere aferente redevenţei miniere, stabilite pentru 
perioada *, debitul principal fiind individualizat prin declaraţia 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, se reţin următoarele:  
 
1. Referitor la majorările de întârziere în sumă de * lei aferente contribuţiei 
de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, cauza supusă soluţionării 
este legalitatea calculării de accesorii asupra contribuţiei de asigurări 
pentru şomaj datorată de angajator în condiţiile în care debitul nu a fost 
achitat la scadenţă. 
 
 În fapt, prin decizia de calcul accesorii nr.* s-au calculat majorări de 
întărziere în sumă de * lei aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator. 
 Debitul principal a fost individualizat ca obligaţie de plată prin decizia de 
impunere nr.*. 

Accesoriile au fost calculate pentru perioada *. 
 
              În drept, cauza isi găseşte soluţionarea în dispoziţiile art.119 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: 
 
  "Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează dupa acest termen majorări de 
întârziere".  



 
 

4/7 

 www.anaf.ro 

   
 Având  în vedere dispoziţiile legale susmenţionate precum şi actele 
existente la dosarul cauzei  se reţine că în mod legal  prin decizia de calcul 
accesorii nr.* organele  fiscale au calculat în sarcina contestatoarei accesorii în 
suma  de * lei pentru achitarea cu întârziere a debitului cu titlu de contribuţie de 
asigurări pentru şomaj datorată de angajator.  
 

Argumentul societăţii privind contestarea deciziei de impunere nr.* nu 
poate fi avut în vedere în soluţionarea favorabilă a cauzei din următoarele 
considerente: 

Prin contestaţia formulată, Societatea X SA  arată că printr-o contestaţie 
anterioară a solicitat anularea parţială a deciziei de impunere nr.* în ceea ce 
priveşte contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator. 

Prin decizia nr.*, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a respins ca neîntemeiată contestaţia 
formulată de Societatea X SA împotriva  deciziei de impunere nr.* pentru suma 
totală contestată de * lei reprezentând: 

- * lei impozit în cotă de 90% pe veniturile din închirieri; 
-  * lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din închirieri. 

În consecinţă, se reţine că prin contestaţia formulată împotriva  deciziei de 
impunere nr.* Societatea Naţională de  "X" SA  nu a contestat debitul care 
reprezintă baza de calcul pentru accesoriile  în sumă de * lei stabilite prin 
decizia de calcul accesorii nr.*. 
 Prin urmare, fata de cele arătate mai sus şi în lipsa altor argumente care 
să combată constatările organelor fiscale, contestaţia urmează să fie respinsă 
ca neîntemeiata şi neargumentată. 
 
 2. Referitor la accesoriile în sumă de * lei, cauza supusă soluţionării 
este dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se poate pronunţa 
asupra datorării acestor accesorii în condiţiile în care nu există 
concordanţă între denumirea obligaţiei bugetare care a generat accesorii 
înscrisă în actul atacat şi celelalte documente aflate la dosarul cauzei.   
 
  În fapt, prin decizia de calcul accesorii nr.*, contestată,     organele fiscale 
au calculat în sarcina contestatoarei accesorii în sumă de * lei aferente debitului 
în sumă de * lei reprezentând  "redevenţe miniere". 
 La rubrica din decizia de calcul accesorii "documentul prin care s-a 
individualizat suma de plată" este înscris "declaraţia nr.*" . 
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 Perioada de calcul accesorii înscrisă în decizia de calcul accesorii nr.* 
este *. 
 Totodată, prin adresa Direcţiei generale de administrare a marilor 
contribuabili nr.* se preciza: "Menţionăm că la impozitul pe redevenţe miniere 
societatea figura cu plăţi în plus achitate de aceasta în anul 2004.  

Prin nota de constatare nr.* întocmită de organele de specialitate din 
cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice  s-au stabilit în sarcina societăţii 
obligaţii suplimentare  reprezentând impozit calculat pentru veniturile din chirii 
astfel: debit în sumă de * lei, majorări în sumă de * lei şi penalităţi în sumă de * 
lei.  

Conform notei de constatare mai sus menţionată accesoriile aferente 
debitului în sumă de * lei au fost calculate până la data de*. 

 În evidenţa pe plătitor societatea figura cu sume în plus în contul 
redevenţelor miniere în valoare totală de * lei, care au fost achitate în data de * 
prin *". 

Având în vedere susţinerea societăţii din adresa  nr.*, prin care se 
menţionează că: “Redevenţele miniere ce apar în fişa de plătitor la Societatea 
X SA şi în decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale înregistrată sub nr.* sunt de fapt şi de drept Impozit 90% din 
veniturile din chirii cuprinse în toate actele de control“, prin adresa nr.*, 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor a solicitat clarificări organului 
fiscal. 

Prin adresa nr.*, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili 
a precizat că:  “Declaraţia nr.* menţionată în decizia de calcul accesorii, 
reprezintă numărul referatului întocmit de catre Servicul Evidenţă Analitică pe 
Plătitor, în baza căruia s-a înregistrat în fişa sintetică pe plătitor titlu de 
creanţă, reprezentând nota de diferenţe stabilite suplimentar conform PV nr.* 
emisă de D.C.F.*. 

Debitul de * lei, reprezentând impozit venit chirii, se regăseşte în nota 
mai sus menţionată cu accesorii calculate până la data de *, conform adresei 
Direcţiei generale a finanţelor publice * nr.*“.     

 În drept, calculul de accesorii se efectuează în conformitate cu dispoziţiile 
art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, explicitat la capitolul 
anterior numai asupra obligaţiei de plată, cu alte cuvinte pentru a stabili dacă 
accesoriile sunt legal datorate, organul de soluţionare trebuie să stabilească  
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dacă baza de calcul a acestor accesorii declarată de contribuabil sau stabilită de 
organul fiscal, după caz, a fost achitată la bugetul general consolidat al statului 
în termenul prevăzut de lege.   
  Cum în speţă, există neconcordanţe între natura obligaţiei care a generat 
calcul de acceosrii, înscrisă în decizia de calcul accesorii nr.*, contestată,  şi 
precizările Direcţiei generale de administrare fiscală din adresa nr.*, iar aceste 
neconcordanţe nu au putut fi clarificate în urma demersurilor întreprinse de 
organul de soluţionare, se va face aplicaţiunea art.216 alin.(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează: “Prin decizie se poate 
desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situţie în care urmează să se 
incheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de soluţionare“, se vor desfiinţa capitolele din decizia de 
calcul accesorii nr.* referitoare la majorările de întârziere în sumă de * lei şi 
penalităţi de întârziere în sumă de * lei aferente redeventelor miniere, urmând 
ca organul fiscal să reanalizeze situaţia de fapt conform dispoziţiilor legale 
incidente în materie. 
     
       Pentru considerentele reţinute şi în temeiul  art.119 coroborat cu art.216 
alin.(1), alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, se  
  

D E C I D E   

1. Respingerea ca neîntemeiată şi neargumentată a contestaţiei 
formulată de Societatea X SA impotriva deciziei de calcul accesorii nr.* pentru 
suma de * lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuţiei de 
asigurări pentru  şomaj datorată de angajator. 

2. Desfiinţarea capitolele din decizia de calcul accesorii nr.* referitoare la 
majorările de întârziere în sumă de * lei şi penalităţi de întârziere în sumă de * 
lei aferente redeventelor miniere, urmând ca organul fiscal să reanalizeze 
situaţia de fapt conform celor reţinute în motivarea prezentei deciziei. 

 
Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel *, în termen de 6 luni de 

la comunicare, potrivit prevederilor legale. 
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