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 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr. …/21.07.2009 
înregistrat� la direc�ie sub nr. …/22.07.2009, asupra contesta�iei formulate de 
S.C. W S.A.  

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. .. emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii la data de 08.07.2009 �i are ca 
obiect majorarile de intarziere în sum� total� de …. lei, respectiv: 

- lei – majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile  
          persoanelor juridice nerezidente; 
- lei – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale  
          datorata de angajator; 
-  lei – majorari de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari  
           sociale retinuta de la asigurati; 
-  leu – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurare pentru  
            accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator; 
- leu – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru  
           somaj datorata de angajator; 
- leu – majorari de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari  
           pentru somaj retinuta de la asigurati; 
- leu – majorari de intarziere aferente contributiei angajatorilor pentru  
           Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale; 
- lei - majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de  
          sanatate datorata de angajator; 
- lei – majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de  
          sanatate retinuta de la asigurati. 
Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 alin.(1) �i (2), 

art.207 alin.(1) �i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice este 
competent� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de S.C. W S.A.  
 
 I. Petenta formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. …/08.07.2009 emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, motivând c� 
obliga�iile fiscale pentru care au fost calculate major�rile de întârziere prin decizia 
anterior men�ionat� aveau scaden�a la 25.06.2009, iar societatea a depus la 
organul fiscal cerere de compensare a taxei pe valoarea ad�ugat� de rambursat 
aferente lunii mai 2009, la data de 25.06.2009. 
 

II. Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  a emis, in 
temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, pentru S.C. W S.A. Decizia referitoare la obligatiile de 
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plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. ../08.07.2009 prin care a 
calculat urmatoarele: 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente impozitului pe veniturile din salarii in suma 
de … lei, suma de plata individualizata prin declaratia privind obligatiile de plata 
la bugetul de stat pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr. 
../25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente impozitului pe veniturile persoanelor 
juridice nerezidente in suma de .. lei, suma de plata individualizata prin declaratia 
privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru luna mai 2009, inregistrata la 
organul fiscal sub nr. …/25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente contributiei de asigurari sociale datorat� de 
angajator in suma de … lei, suma de plata individualizata prin declaratia privind 
obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale pentru 
luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr. …/25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente contributiei individuale de asigurari sociale 
retinuta de la asigurati in suma de … lei, suma de plata individualizata prin 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 
speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr…./25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. leu aferente contributiei de asigurare pentru accidente 
de munca si boli profesionale datorata de angajator in suma de .. lei, suma de 
plata individualizata prin declaratia privind obligatiile de plata la bugetele 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la 
organul fiscal sub nr…./25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. leu aferente contributiei de asigurari pentru somaj 
datorata de angajator in suma de … lei, suma de plata individualizata prin 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 
speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr…/25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. leu aferente contributiei individuale de asigurari pentru 
somaj retinuta de la asigurati in suma de .. lei, suma de plata individualizata prin 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 
speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr…/25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. leu aferente contributiei angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata creantelor sociale in suma de .. lei, suma de plata 
individualizata prin declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal 
sub nr…/25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate 
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datorata de angajator in suma de .. lei, suma de plata individualizata prin 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 
speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr. 
…./25.06.2009; 
- majorari de intarziere, calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009, in suma de .. lei aferente contributiei pentru asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati in suma de … lei, suma de plata individualizata prin 
declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor 
speciale pentru luna mai 2009, inregistrata la organul fiscal sub nr. 
…./25.06.2009. 
 

III. Luând in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pe perioada pentru care s-au calculat major�ri de intarziere, 
se retin urmatoarele: 
 
 Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
este învestit� s� se pronun�e dac� este legal� m�sura Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  de a stabili în sarcina S.C. 
W S.A. major�ri de întârziere în sum� de .. lei aferente obligatiilor de plat� 
la bugetul general consolidat, în condi�iile în care la data de 25.06.2009 
societatea a depus decontul privind taxa pe valoarea ad�ugat� pe luna mai 
2009 cu op�iune de rambursare �i cerere de compenasare a obliga�iilor de 
plat� aferente lunii mai 2009 cu taxa pe valoarea ad�ugat� de rambursat.  

În fapt, 
 Cu Declaratia 100 nr. …/25.06.2009 privind obligatiile de plata la bugetul 
de stat �i cu Declara�ia 102 nr. …/25.06.2009 privind obligatiile de plata la 
bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale SC W SA a declarat la organul 
fiscal obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat aferente lunii mai 2009, cu 
scaden�� la data de 25.06.2009. 
 Societatea depune la organul fiscal sub nr. .. din 25.06.2009 Decontul 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� pe luna mai 2009 cu op�iune de rambursare, 
corectat prin Decizia nr. …/14.07.2009 de corectare a erorilor materiale din 
decontul de TVA.  
 Societatea depune la cererea, înregistrat� la acest organ fiscal sub nr. 
../25.06.2009, prin care solicit� “compensarea datoriilor c�tre bugetul de stat 
înregistrate în declara�ia 100 din mai 2009 �i din declara�ia 102 din luna mai 
2009 cu soldul negativ al TVA din decontul lunii mai 2009.” 
 Potrivit celor înscrise în Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. 
…/22.07.2009 emis� de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii , se compenseaz� cu data de 25.06.2009, printre altele, taxa pe 
valoarea adaugata aprobata la rambursare aferent� lunii mai 2009 cu obliga�ii de 
plata la bugetul general consolidat aferente lunii mai 2009, dup� cum urmeaz� : 
-  lei – impozit pe veniturile din salarii; 
- lei – impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente; 
- lei – contributia de asigurari sociale datorata de angajator; 
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- lei – contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati; 
- lei – contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli  
          profesionale datorata de angajator; 
- lei – contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator; 
- lei – contributia individual� de asigurari pentru somaj retinuta  
          de la asigurati; 
- lei – contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata  
          creantelor sociale; 
- lei - contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator; 
- lei –contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati. 
 Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 
.../08.07.2009, prin care a calculat pentru S.C. W S.A. major�ri de întârziere în 
sum� total� de … lei aferente unor obliga�ii de plat� la bugetul general consolidat 
pentru luna mai 2009, major�ri calculate pentru perioada 25.06.2009 – 
03.07.2009. 
 Petenta contest� decizia de calcul accesorii anterior men�ionat�, motivând 
c� obliga�iile de plat� reprezentând impozite �i contribu�ii aveau scaden�a la 
25.06.2009, iar societatea a depus la organul fiscal, la data de 25.06.2009, 
cerere de compensare a taxei pe valoarea ad�ugat� de rambursat aferente lunii 
mai 2009.  
 În referatul nr. …/21.07.2009 cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  propune “sc�derea 
din eviden�a fiscal� a S.C. W S.A., CF …., a sumei de … lei reprezentând 
obliga�ii de plat� accesorii.” 

În drept, 
 Referitor la majorarile de întarziere, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat� prevede: 

Art. 119 alin.(1) „Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 

Art. 120 alin.(1) „Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 Referitor la major�ri de întârziere în cazul compens�rii  
 Potrivit art. 122 alin.(1)  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata „În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, 
major�rile de întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel: 
(…) 
 c) pentru compens�rile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire 
sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data 
depunerii cererii de rambursare sau de restituire.” 
 Fata de cele prezentate in fapt si in drept se retin urmatoarele: 
 Conform prevederilor legale invocate în drept, în cazul compens�rilor 
efectuate ca urmare a unei cereri de rambursare a sumei cuvenite debitorului, 
data stingerii este data depunerii cererii de rambursare. 
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 S.C. W S.A.. datora bugetului general consolidat pentru luna mai 2009, cu 
scadent� la data de 25.06.2009, impozit pe venitul din salarii in suma de … lei, 
impozit pe veniturile persoanelor juridice nerezidente în sum� de .. lei, contributia 
de asigurari sociale datorata de angajator în sum� de … lei, contributia 
individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati în sum� de .. lei, 
contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata 
de angajator în sum� de .. lei, contributia de asigurari pentru somaj datorata de 
angajator în sum� de .. lei, contributia individual� de asigurari pentru somaj 
retinuta de la asigurati în sum� de .. lei, contributia angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata creantelor sociale în sum� de .. lei, contributia pentru 
asigurari de sanatate datorata de angajator în sum� de .. lei �i contributia pentru 
asigurari de sanatate retinuta de la asigurati în sum� de .. lei. 

Urmare solutionarii decontului nr. .. din data de 25.06.2009 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� pentru luna mai 2009 cu optiune de rambursare, organul 
fiscal a intocmit nota de compensare nr. …/22.07.2009 prin care a efectuat 
compensarea obliga�iilor de plat�, reprezentând impozite �i contribu�ii datorate 
pentru luna mai 2009, cu T.V.A. de rambursat, compensare efectuat� cu data de 
25.06.2009.  

Având în vedere cele prezentate re�inem c� urmare solutionarii decontului 
de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare depus de S.C. W S.A. la 
organul fiscal în data de 25.06.2009 s-a procedat la stingerea obligatiilor fiscale 
de plata scadente la 25.06.2009 prin compensarea cu T.V.A. de rambursat la 
data de 25.06.2009, astfel c� stingerea obligatiilor de plata s-a efectuat f�r� 
depa�irea termenului de scaden��, motiv pentru care m�sura Administratiei 
Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  de a stabili în sarcina S.C. W S.A. 
major�ri de întârziere calculate pentru perioada 25.06.2009 – 03.07.2009 nu este 
legal�, urmând a se admite contesta�ia petentei �i a se anula Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 
…/08.07.2009. 

 
 Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 210, art.216 alin.(1) �i (2) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E: 

 
Admiterea contesta�iei formulate de S.C. W S.A. pentru suma de  lei, 

reprezentâd: 
-  lei – majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
-  lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile  
           persoanelor juridice nerezidente; 
-  lei – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale  
           datorata de angajator; 
-  lei – majorari de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari  
            sociale retinuta de la asigurati; 
-  leu – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurare pentru  
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            accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator; 
-  leu – majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru  
             somaj datorata de angajator; 
- leu – majorari de intarziere aferente contributiei individuale de  
              aigurari pentru somaj retinuta de la asigurati; 
-  leu – majorari de intarziere aferente contributiei angajatorilor pentru  
             Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale; 
-  lei - majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de  
           sanatate datorata de angajator; 
-  lei – majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de  
            sanatate retinuta de la asigurati,  

�i anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. …/08.07.2009 emis� de Administratiei Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii . 
  
 


