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DECIZIA nr.351/2014 
privind soluţionarea contestaţiei depuse de 

S.C. .X. S.R.L. 
din localitatea .X., 

înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 
din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală 

sub nr. 921622/28.10.2014 
 
 
 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală .X. 
prin adresa nr..X./2014, înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr.921622/28.10.2014, asupra contestaţiei formulate de 
S.C. .X. S.R.L. cu sediul în municipiul .X., Strada .X. nr..X., jud..X., CUI .X. 

S.C. .X. S.R.L. contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr..X./2014 emisă de Direcţia Generală .X. pentru suma de .X. lei 
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întarziere aferente debitelor cu titlu de 
impozit pe profit, impozit pe veniturile din salarii, impozit pe veniturile din alte 
surse, varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, TVA, accize  precum şi contribuţii la asigurări sociale şi fonduri 
speciale. 

Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că 
decizia în cauză a fost comunicată societăţii în data de .X./2014 potrivit 
confirmării de primire anexată în copie la dosarul cauzei, iar contestaţia a 
fost transmisă Direcţiei Generale .X. în data de .X./2014 conform datei 
inscrisa pe plicul de expediere, aflat în original la dosarul cauzei. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205, art.206, 
art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din 
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cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este legal investită să 
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. .X. S.R.L. 

 
I.  În susţinerea cauzei, contestatara aduce următoarele 

argumente:   
    Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./2014 în suma 
de .X. lei a fost contestată iar prin Decizia de soluţionare nr..X./2013 s-a 
decis desfiinţarea deciziei de calcul accesorii. 
 Societatea susţine că pentru acea perioadă avea TVA de rambursat 
în cuantum de .X. lei din data de .X./2011, respectiv .X. lei la data de 
.X./2012, aşa cum se evidenţiază în fişa sintetică şi este în contradicţie cu 
calculul accesoriilor din decizia de calcul acccesorii contestată. 

Având în vedere cele de mai sus, contestatara solicită desfiinţarea 
definitivă a Deciziei referitoare la obligaţiile de plata accesorii nr. .X./2014, 
înregistrata sub nr..X./2014. 
  
 II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr..X./2014 si inregistrata sub nr..X./2014, intocmita de Direcţia Generală 
.X. s-a stabilit în sarcina contestatarei accesorii de plată în suma de .X. lei, 
reprezentând: 
- .X. lei dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii ; 
- .X. lei dobanzi şi penalitaţi aferente impozitului pe profit ; 
- .X. dobanzi aferente impozitului pe veniturile din alte surse ; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente varsamintelor de la persoane juridice 

pentru persoane cu handicap neîncadrate ; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente accizelor pentru gaz petrolier lichefiat ; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente taxei pe valoarea adăugată; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurări sociale 

datorată de angajator; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei individuale de asigurări 

sociale reţinută de la asiguraţi; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 

datorată de angajator; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei individuală de asigurări 

pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente fondului de garantare pentru plata 

creanţelor sociale; 
- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sanatate datorată de angajator; 
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- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei pentru asigurări de 
sanatate reţinute de la asigurati ; 

- .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contributiei pentru concedii si 
indemnizatii de la persoane juridice sau fizice. 

 Accesoriile au fost calculate în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din 
O.G. 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: 
        

Referitor la suma de .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al 
statului aferente perioadelor de raportare .X., .X. şi .X./ 2011 şi Deciziei 
de impunere nr..X./2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor este investită să se 
pronunţe dacă SC .X. SRL datorează aceste accesorii, în condiţiile în 
care argumentele prezentate de contestatară nu sunt de natură să 
modifice calculul accesoriilor stabilite prin decizia contestată.  

 
În fapt, urmare emiterii Deciziei de solutionare a contestatiei 

nr..X./2013, s-a dispus desfiintarea Deciziei  referitoare la obligatiile de plata 
accesorii  nr..X./2012 pentru suma de .X. lei reprezentand accesorii 
aferente bugetului consolidat al statului, în vederea reanalizarii de catre 
organul fiscal a situatiei de fapt pentru acceasi perioada avuta in vedere in 
actul desfiintat, tinand seama de dispozitiile normative incidente in materie si 
de cele retinute in decizia mentionata.  
 Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./2014 
(.X./2014), organele fiscale din cadrul Direcţiei Generale .X. au calculat şi au 
comunicat societăţii acesorii în suma totală de .X. lei,  reprezentând  
dobânzi şi penalităţi de întarziere aferente debitelor cu titlu de impozit pe 
profit, impozit pe veniturile din salarii, impozit pe veniturile din alte surse, 
varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, TVA, accize precum şi contribuţii la asigurări sociale şi fonduri 
speciale, aferente perioadei .X. - .X./ 2011, în baza prevederilor art.88 lit.c) şi 
art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Documentele prin care au fost individualizate obligaţiile principale 
sunt Declaraţia 112 nr..X./2011, nr..X./2011, Declaraţia 100 nr..X./2011, 
nr..X./2011, nr..X./2011, Decizie nr..X./2011, Declaraţie nr..X./2011, nr..X. 
/2011, nr..X./2011. 
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În drept, în ceea ce priveste calculul accesoriilor, sunt aplicabile 

dispoziţiile art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi alin.(2) şi art.120^1 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
“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 
(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la 
scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din 
corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile 
se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale 
pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 
ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 
(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art.120 alin.(2) - (6) 
sunt aplicabile în mod corespunzător.” 

 
Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la 

termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează 
dobânzi/majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv şi respectiv, penalităţi de întârziere. 

 Se reţine că, fiecare contribuabil are obligatia de a plati la termenele 
legale, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului 
general consolidat, stabilite si individualizate prin declaratiile depuse sau prin 
deciziile de impunere emise de inspectia fiscala, într-un cont unic, prin 
utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile 
datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului 
pentru celelalte obligaţii de plată, iar plata pentru obligaţii fiscale, altele decât 
cele prevăzute la alin.2^1 din art.114, se face distinct pe fiecare impozit, 
contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. 
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Ulterior, distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal 
competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu 
obligaţiile datorate, respectând prevederile art.115 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă că 

accesoriile stabilite în sarcina SC .X. SRL prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr..X./2014, în valoare totala de .X. lei, sunt 
calculate pentru debitele declarate si inregistrate in evidenta fiscala în 
perioada .X./2011 – .X./2011. 

La data .X./2011, obligatiile de plata neachitate aflate in evidenta 
fiscala pentru SC .X.  SRL, erau in suma de .X. lei, fiind compuse din : 
                                         
 
a). Obligatii de plata suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr. 
.X./2011, confirmate in data de .X./2011 : 
- TVA                                 .X. lei              
- Dobanzi TVA                   .X. lei            
 TOTAL   I                 .X. lei 
 
b). Debite aferente lunii .X./2011, scadente la data de .X./2011: 
-  Impozit profit                          .X. lei 
-  Varsaminte                            .X. lei 
-  Accize gaz petrolier lichefiat  .X. lei 
-  CAS angajator                       .X. lei 
-  CAS asigurati                         .X. lei  
-  Accidente de munca              .X. lei 
- Somaj angajator                     .X. lei 
- Somaj asigurati                      .X. lei 
-  Fond garantare                     .X. lei 
- Sanatate angajator                 .X. lei  
- Sanatate asigurati                  .X. lei  
- Concedii si indemnizatii         .X. lei 
            TOTAL  II                     .X. lei 
            TOTAL GENERAL      .X. lei 

 
Din suma totala de .X. lei a fost stinsă suma de .X. lei (TVA in valoare 

de .X. lei si dobanzi TVA in valoare de .X. lei, stabilite prin Decizia de 
impunere   nr. .X./2011) şi au rămas nestinse urmatoarele obligaţii : 

- .X. lei reprezentand diferenta de dobanzi TVA din Decizia de impunere 
si   
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- celelalte impozite datorate bugetului general consolidat la data de 
.X./2011, in valoare de .X. lei.  

 
Total obligatii neachitate  la .X./2011  =.X. lei. 
 
La data de .X./2011, la suma ramasa de achitat/compensat din luna 

precedenta, respectiv .X. lei, se adauga suma de .X. lei, debitele aferente 
lunii .X./ 2011, reprezentand impozite si contributii datorate bugetului 
general consolidat,  astfel: 
- Impozit salarii                                          .X. lei 
- Venituri din alte surse                              .X. lei 
- Accize gaz petrolier lichefiat                    .X. lei 
- CAS angajator                                         .X. lei 
- CAS asigurati                                          .X. lei 
- Accidente de munca                                .X. lei 
- Somaj angajator                                      .X. lei 
- Somaj asigurati                                        .X. lei 
- Fond garantare                                        .X. lei 
- Sanatate angajator                                  .X. lei 
- Sanatate asigurati                                   .X. lei 
- Concedii si indemnizatii                          .X. lei 
            TOTAL                                           .X. lei 
 
   Valoarea obligatiilor neachitate a devenit.X. lei.   

 
La data de .X./2011, in evidenta fiscala a societatii se inregistreaza 

incasarea in contul unic al bugetului de stat a sumei de .X. lei, virata de 
societate cu OP nr..X. /2011. Suma de .X. lei intra in distributie si stinge 
urmatoarele : 

-  .X. lei  Impozit salarii .X./2011 ; 
-  .X. lei  Impozit profit   .X./2011 ; 
-  .X. lei  Varsaminte      .X./2011 ; 
-  .X. lei  Impozit venituri din alte surse .X./2011. 

  
Valoarea obligatiilor neachitate la .X./2011 a devenit .X. lei , 

reprezentand : 
- .X. lei                   Dobanzi TVA  (Decizie impunere .X./2011); 
- .X. lei                     Accize gaz petrolier lichefiat .X./2011; 
- .X. lei                      Impozit profit .X./ 2011; 
- .X. lei                      Varsaminte .X./2011; 

      -  .X. lei                     Accize gaz petrolier lichefiat .X./2011; 
      -  .X. lei                     CAS angajator  .X./2011 ; 



7/12  

      -  .X. lei                     CAS angajator  .X./2011 ; 
      -  .X. lei                     CAS asigurati   .X./2011 ; 
      -  .X. lei                      CAS asigurati   .X./2011 ; 
      -  .X. lei                     Accidente munca .X./2011 ; 
      -  .X. lei                     Accidente munca .X./2011 ; 
      -  .X. lei                     Somaj angajator .X./2011 ; 
      -  .X. lei                      Somaj angajator .X./2011 ; 
      -  .X. lei                      Somaj asigurati   .X./2011 ; 
      -  .X. lei                       Somaj asigurati   .X./2011 ; 
      -  .X. lei                      Fond garantare  .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Fond garantare  .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Sanatate angajator .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Sanatate angajator .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Sanatate asigurati   .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Sanatate asigurati   .X./2011 ; 
-        .X. lei                       Concedii si indemnizatii .X./2011 ; 
-        .X. lei                      Concedii si indemnizatii .X./2011 ; 
 

Din suma de .X. lei reprezentand valoarea decontului aferent lunii .X./ 
2011, data depunerii .X./2011, pentru care s-a emis Decizie de rambursare 
la data de .X./2011, au fost compensate urmatoarele obligatii, cu Nota de 
compensare nr..X./2011: 

- .X. lei                   Dobanzi TVA (Decizie impunere .X./2011); 
- .X. lei                   Accize gaz petrolier lichefiat .X./2011; 
- .X. lei                   Impozit profit .X./2011; 
- .X. lei                   Varsaminte .X./2011; 

      - .X. lei                    Accize gaz petrolier lichefiat .X./2011; 
      - .X. lei                    CAS angajat .X./2011; 
      -  .X. lei                   Somaj angajat .X./2011; 
      - .X. lei                    Sanatate angajat .X./2011. 
 
     Debitele ramase neachitate dupa compensarea mentionata mai sus, in 
valoare de .X. lei  au fost compensate cu TVA solicitată la rambursare 
aferenta lunii .X./august  in suma de .X. lei - data depunerii decontului 
.X./2011, astfel : 
      -    .X. lei                     CAS angajator  .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     CAS angajator  .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     CAS asigurati   .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     CAS asigurati   .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     Accidente munca .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     Accidente munca .X./2011 ; 
      -    .X. lei                     Somaj angajator .X./2011 ; 
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      -    .X. lei                      Somaj angajator .X./2011 ; 
      -    .X. lei                      Somaj asigurati   .X./2011 ; 
      -    .X. lei                      Somaj asigurati   .X./2011 ; 
      -    .X. lei                      Fond garantare  .X./2011 ; 
      -    .X. lei                      Fond garantare  .X./2011 ; 
      -    .X. lei                      Sanatate angajator .X./2011 ; 
     -     .X. lei                      Sanatate angajator .X./2011 ; 
     -     .X. lei                      Sanatate asigurati   .X./2011 ; 
     -     .X. lei                      Sanatate asigurati   .X./2011 ; 
     -     .X. lei                      Concedii si indemnizatii .X./2011 ; 
     -     .X. lei                      Concedii si indemnizatii .X./2011 ; 

 
 
Referitor la susţinerea S.C. .X. S.R.L. precum că avea TVA de 

rambursat în cuantum de .X. lei din data de .X./2011, respectiv .X. lei la data 
de .X./2012, organul de soluţionare reţine din analiza documentelor existente 
la dosarul cauzei următoarele: 
- decontul de TVA aferent lunii .X./2011 a fost depus cu întârziere, respectiv în 
data de .X./2011, cu opţiune de rambursare pentru suma de .X. lei, 
 Societatea a preluat în decontul lunii .X./ 2011 suma aferentă lunii .X., 
iar în evidenta fiscala a D.G.X., societatea figurează, la data de .X./2011, cu 
decont de TVA cu suma negativa cu optiune de rambursare aferent lunii .X./ 
2011 in suma de .X. lei, in care a fost preluata si suma aferenta decontului 
lunii .X., depus cu intarziere, in suma de .X. lei. 
  
- suma privind TVA de rambursat aferenta lunii .X./2011 a fost in cuantum  
de .X. lei, conform formularului 300 Decont pentru Taxa pe valoarea 
adaugata depus in data de .X./2011,  aşa cum reiese şi din fişa sintetică,  
 
- societatea nu preia în formularului 300 Decont pentru Taxa pe valoarea 
adaugata depus in data de .X./2011, suma de .X. lei stabilita suplimentar de 
plata prin Decizia de impunere nr..X./2011, conform prevederilor OPANAF 
nr.183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 300 
Decont pentru Taxa pe valoarea adaugata  (act normativ in vigoare pana la 
data  de 31.12.2011, fiind inlocuit cu OPANAF 3665/2011), in care se 
precizeaza faptul ca « se preia in decont suma reprezentand diferenta de 
TVA de plata stabilita de organele de inspectie fiscala prin decizie 
comunicata contribuabilului dar neachitata pana la data depunerii 
decontului de TVA ». 

Decizia de impunere  nr. .X./2011 prin care organul de inspectie fiscala 
din cadrul D.G.X. a stabilit diferente suplimentare de plata la TVA in suma de 
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.X. lei si dobanzi TVA in suma de .X. lei (total .X. lei) i-a fost comunicata 
societatii in data de .X./2011. 
 
- în data de .X./2011 a fost emisa de catre D.G.X. Decizia de rambursare a 
Taxei pe valoarea adaugata pentru decontul cu optiune de rambursare 
aferent lunii .X./2011, depus la data de .X./2011, pentru suma de de .X. lei . 
 Astfel, pentru compensarea sumei de .X. lei din Decontul de TVA 
aferent lunii .X./2011, inregistrat in evidenta fiscala sub nr..X./.X./2011, a 
fost emisa Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. .X./2011, 
aceasta cuprinzand: 
-.X. lei TVA din Decizia de impunere nr. .X./2011 ; 
-.X. lei dobanzi TVA din Decizia de impunere nr. .X./2011. 

 
- in data de .X./2011, societatea a depus decontul cu optiune de rambursare 
nr..X.  aferent lunii .X./ 2011, in care, in mod eronat, a preluat TVA de plata 
stabilita suplimentar, intrucat Decizia de impunere nr..X./2011 i-a fost 
comunicata in data de .X./2011, cand a fost si confirmata de societate. 

 
Societatea a contestat Nota de compensare nr..X./2011 iar la data de 

.X./2012 a fost emisa Decizia nr..X./2012 privind solutionarea contestatiei 
privind compensarea obligatiilor fiscale in valoare de .X. lei, prin care 
contestatia a fost respinsa ca neintemeiata, “urmând ca societatea să 
solicite corectarea erorii materiale din decontul de TVA aferent lunii .X./ 
2011 şi preluarea sumei de .X. lei într-un alt decont sau restituirea 
acesteia”. 

Se reţine că potrivit prevederilor art.209 alin.1 lit.c din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor şi organele regionale cu atribuţii de 
soluţionare a contestaţiilor nu au competenţa să cenzureze modul de 
solutionare al cererilor de compensare prin emiterea de decizii de 
compensare, iar competenţa de soluţionare a contestaţiilor vizând 
aceste acte administrative fiscale revine organelor fiscale emitente 
conform art.209 alin.2 din acelaşi act normativ. 

Ca atare, organul de soluţionare urmeză să ia act de modalitatea 
în care au fost stinse prin compensare debite restante în baza Notei de 
compensare nr..X./2011, reţinând că baza de calcul a accesoriilor 
contestate în prezenta cauză este influenţata de modalitatea în care a 
fost efectuată compensarea. 

Totodată, societatea, nemulţumită de soluţia dată cu privire la 
contestaţia îndreptată împotriva notei de compensare avea 
posibilitatea să exercite calea de atac prin introducerea acţiunii la 
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instanţa judecătorească competentă, dar nu a înţeles să-şi exercite 
acest drept. În aceste condiţii organul de solutionare a contestaţii nu-
si poate depăşi competenţele conferite de lege. 

 
Prin raportare la stingerile operate în baza notei de compensare se 

reţine că societatea urmare solutionării contestaţiei formulate împotriva 
acesteia a solicitat in data de .X./2013 corectarea erorii materiale din 
decontul TVA aferent lunii .X./2011 si a preluat suma de .X. lei in decontul 
lunii .X./2013, depus la data de .X./2013, suma fiind cuprinsa in  soldul  de 
.X.  lei ( .X. lei suma negativa de TVA  in perioada de raportare si .X. lei 
suma corectata  din decontul lunii .X./2011) pentru care s-a stabilit drept de 
rambursare prin emiterea unei decizii de rambursare in data de .X./2014, in 
urma controlului anticipat si a emiterii deciziei de nemodificare a bazei de 
impunere, dupa finalizarea inspectiei fiscale desfasurata pentru deconturile 
aferente perioadei .X./2012 – .X./2013 si a fost utilizat, in data de .X./2014, la 
compensarea  obligatiilor de plata ale societatii constituite in perioada 
.X./2014 – .X./2014 (fara calcul de accesorii). 

 
- societatea a efectuat plati voluntare, respectiv suma de .X. lei achitata in 
data de .X./2011 care a fost distribuita din contul unic pe debitele 
reprezentand impozite la bugetul de stat scadente la .X./2011 si suma de .X. 
lei achitata in data de .X./2011 care a fost distribuita din contul unic în contul 
debitelor reprezentand impozite la bugetul de stat scadente la data de 
.X./2011 si .X./2011. 
 

Faţă de cele prezentate se reţine că societatea prezintă drept de 
rambursare pentru TVA în suma de .X. lei la data de .X./2013 conform 
Decontului de TVA cu opţiune de rambursare nr..X./2013, depus în termen, 
iar TVA în suma de .X. lei aferenţa lunii .X./ 2011 a intrat în soldul de 
rambursat al lunii .X./ 2011, respectiv în cuantumul de .X. lei, sumă ce a fost 
compensată în data de .X./2011 conform Deciziei de rambursare nr..X.. 

Totodată, accesoriile au fost calculate urmare analizarii stingerii in 
cadrul fiecarui impozit, potrivit prevederilor Ordinul Preşedintelui Agenţei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr.144/2012 pentru aprobarea Procedurii 
de îndreptare a erorilor cuprinse în declaraţiile fiscale în cazul depunerii de 
către contribuabili a unei declaraţii rectificative, organele fiscale tinand 
seama atat de data compensarii (data scadentei sau data decontului, dupa 
caz, ) cat si de data la care s-a oprit cu calculul de accesorii aferente 
inspectiei fiscale in cazul sumei de .X. lei  reprezentand TVA de plata 
stabilita suplimentar, respectiv data de .X./2011.  
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 Faţă de cele menţionate se reţine că debitele asupra cărora au fost 
calculate accesorii sunt cele declarate de societate, pe proprie raspundere 
prin declaratiile fiscale, iar contestatara nu indica si nu depune probe din 
care sa rezulte o alta baza de calcul a accesoriilor, decat cea asupra careia 
au fost calculate de organul fiscal, în conformitate cu dispoziţiile art.216 
alin.1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu 
pct.11.1 lit.a) Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
va fi respinsă ca neîntemeiată contestaţia pentru suma de .X. lei. 

 
 
 Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în 
conţinutul prezentei decizii, se  
  

D E C I D E 
       

Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. .X. S.R.L. 
din .X. împotriva Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./2014 
emisă de Direcţia Generală .X. pentru suma de .X. lei, reprezentând  
-   .X. lei dobanzi aferente impozitului pe veniturile din salarii ; 
-   .X. lei dobanzi şi penalitaţi aferente impozitului pe profit ; 
-   .X. dobanzi aferente impozitului pe veniturile din alte surse ; 
-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente varsamintelor de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neîncadrate ; 
-     .X. dobanzi şi penalitaţi aferente accizelor pentru gaz petrolier lichefiat ; 
-     .X. dobanzi şi penalitaţi aferente taxei pe valoarea adăugată; 
-    .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată 
de angajator; 
-    .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale 
reţinută de la asiguraţi; 
-   .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurare pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale datorate de angajator; 
-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 
datorată de angajator; 
-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei individuală de asigurări pentru 
şomaj reţinută de la asiguraţi; 
 - .X. dobanzi şi penalitaţi aferente fondului de garantare pentru plata 
creanţelor sociale; 
-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei pentru asigurări de sanatate 
datorată de angajator; 
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-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contribuţiei pentru asigurări de sanatate 
reţinute de la asigurati ; 
-  .X. dobanzi şi penalitaţi aferente contributiei pentru concedii si indemnizatii 
de la persoane juridice sau fizice. 
 
        Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau Tribunalul .X., în 
termen de 6 luni de la data comunicării. 
 
 
      
DIRECTOR GENERAL,  
  
  


