
 
1 

 
 
                                                                                                        

 
 
 
 

 
      DECIZIA NR. 94/2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
SC X SA   

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. .....din  01.09.2011  

 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost 
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Suceava prin adresa nr. X/01.09.2011, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub nr. .....din 01.09.2011, cu privire la 
contesta�ia formulat� de S.C. X S.A. din localitatea X, str. X, nr. X, jude�ul 
Suceava. 
             
             S.C. X SA. contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. X din 03.08.2011, privind suma de X lei, reprezentând: 
           -   X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
           -  X lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
           -   X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator; 
           -   X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i; 
           -     X lei accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
           -   X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator; 
           -   X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i; 
           -      X lei accesorii aferente contribu�iei angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i; 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 



 
2 

           -    X lei accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de 
la persoane juridice sau fizice. 
           
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 
209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
               
               I.  SC X SA X contest� Decizia referitoare la obliga�iile fiscale 
accesorii nr. X/03.08.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, privind  obliga�iile fiscale accesorii 
în sum� total� de X lei. 
   
            Petenta sus�ine c� în mod eronat au fost calculate accesoriile în sum� de 
X lei, întrucât în perioada 18.05.2010 – 21.02.2011, a fost în insolven��, 
perioad� în care a fost scutit� de accesorii. 
            Societatea men�ioneaz� c� are depus� cererea de compensare a datoriilor  
cu obliga�iile care se afl� în curs de solu�ionare, pentru suma de X lei cuprins� 
în decontul aferent lunii ianuarie 2011, înregistrat sub nr. ...../16.02.2011 �i care, 
de asemenea nu implic� stabilirea de accesorii.    
            Contestatoarea sus�ine c� pentru suma de X lei, s-a ob�inut suspendare în 
dosarul nr. X/86/2010 prin sentin�a din 24.06.2011, fiind contestat� decizia nr. 
X/13.05.2011 prin care s-a stabilit la plat� suma men�ionat�. 
            Petenta consider� c�, pân� la solu�ionarea cauzei în instan��, nu 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i �i depune în sus�inerea cauzei certificat de gref� 
nr. X/A/03.08.2011. 
            Societatea î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
            II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
03.08.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava, s-au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii 
fiscale accesorii în sum� total� de X lei. 

 
            Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
03.08.2011, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava a stabilit în sarcina S.C. X SA, pentru perioada 
18.05.2010 – 03.08.2011, accesorii în sum� de X lei, reprezentând: 
           -  X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
           - X lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
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           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator; 
           -   X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei  angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de 
la persoane juridice sau fizice. 

 Obliga�iile fiscale accesorii au fost stabilite în temeiul art. 88 lit. c �i art. 
119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 

   III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
            Referitor la suma de X lei, reprezentând obliga�ii fiscale accesorii, 
stabilite de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Suceava, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii acestei 
sume, în condi�iile în care crean�ele fiscale datorate nu au fost achitate la 
scaden��. 

    
   În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii aferente 

obliga�iilor fiscale nr. X/03.08.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, s-au stabilit, pentru perioada 18.05.2010 
– 03.08.2011,  urm�toarele obliga�ii fiscale accesorii: 
           -  X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
           - X lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i; 
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           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei  angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i; 
           -  X lei accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de 
la persoane juridice sau fizice. 
 
            În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 119  �i 120 din O.G. 
nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�: 
             ART. 119 
           ,,Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
            (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 
           ,,Major�ri de întârziere 
           (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.” 
 
            Conform O.U.G. nr. 39/2010, pentru modificarea O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare începând cu data de 1 iulie 2010, art. 119 �i art. 120 se 
modific� �i vor avea urm�torul cuprins: 
             ART. 119 
            ,,Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
           (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.” 
             ART. 120 
            ,,Dobânzi 
            (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 
            ART. 120^1 
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            ,,Penalit��i de întârziere 
           (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale.” 
 
            Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, pentru neachitarea la 
scaden�� a obliga�iilor fiscale de c�tre debitor, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare 
termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.            
             De asemenea, din textele de lege citate mai sus rezult� c�, începând cu 
data de 01.07.2010, pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
              
            Referitor la sus�inerea petentei c� în perioada 18.05.2010 – 
21.02.2011, societatea a fost în insolven��, motiv pentru care este scutit� de 
accesorii, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei  
din urm�toarele motive: 
             Prin Sentin�a nr. X din 18.05.2010 a Tribunalului Suceava s-a admis 
cererea de deschidere a procedurii generale a insolven�ei  împotriva debitoarei 
SC X SA X. 
            Prin Sentin�a Comercial� nr. X/21.02.2011 a Tribunalului Suceava s-a 
admis contesta�ia societ��ii debitoare împotriva tabloului preliminar al 
creditorilor, s-a luat act de renun�area la judecat� a creditorului SC X SRL �i se 
dispune închiderea procedurii insolven�ei debitorului SC X SRL �i revocarea 
sentin�ei de deschidere a procedurii nr. X/18.05.2010 a Tribunalului Suceava, 
pronun�at� în dosar X/86/2009. 
            Din cele prezentate mai sus rezult� c�, pentru perioada 18.05.2010 – 
21.02.2011, societatea datoreaz� accesorii pentru obliga�iile fiscale, neachitate 
nefiind aplicabile prevederile art. 122^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, conform c�ruia ,,Pentru crean�ele fiscale n�scute anterior 
sau ulterior datei deschiderii procedurii insolven�ei nu se datoreaz� �i nu se 
calculeaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere dup� data deschiderii procedurii 
insolven�ei.” 
             
             Referitor la sus�inerea petentei c� a depus cererea de compensare a 
datoriilor cu obliga�iile fiscale, pentru suma de X lei, reprezentând TVA 
înscris în decontul pentru luna ianuarie 2011, înregistrat sub nr. 
X/16.02.2011, care se afl� în curs de solu�ionare  �i care, de asemenea, nu 
implic� accesorii, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei din urm�toarele motive: 
             - art. 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
prevede: 



 
6 

            ART. 116 
           ,,Compensarea 
           (1) Prin compensare se sting crean�ele statului sau unit��ilor 
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, 
taxe, contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat cu 
crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de 
plat� de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, cu 
condi�ia ca respectivele crean�e s� fie administrate de aceea�i autoritate 
public�. […] 
             (4) Dac� legea nu prevede altfel, compensarea opereaz� de drept la 
data la care crean�ele exist� deodat�, fiind deopotriv� certe, lichide �i 
exigibile. 
              (5) În sensul prezentului articol, crean�ele sunt exigibile: 
              a) la data scaden�ei, potrivit art. 111; 
              b) la termenul prev�zut de lege pentru depunerea decontului cu sum� 
negativ� de TVA cu op�iune de rambursare, în limita sumei aprobate la 
rambursare prin decizia emis� de organul fiscal potrivit legii; 
              c) la data comunic�rii, potrivit legii, a unei decizii de solu�ionare a 
cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea ad�ugat�, dup� caz; 
             […] 
            (7) Organul fiscal competent comunic� debitorului decizia cu privire 
la efectuarea compens�rii, în termen de 7 zile de la data efectu�rii 
opera�iunii.” 
  
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c� prin compensare se  sting 
crean�ele statului sau unit��ilor administrativ teritoriale, reprezentând impozite, 
taxe, contribu�ii, cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat, de 
restituit sau de plat� de la buget, când ambele p�r�i dobândesc atât calitatea de 
creditor  cât �i pe cea de debitor. 
             Conform legii, compensarea opereaz� la data la care crean�ele exist� 
deodat�, fiind deopotriv� certe, lichide �i exigibile. 
             Se re�ine c�, în cazul depunerii decontului cu sum� negativ� de TVA cu 
op�iune de rambursare, crean�ele sunt exigibile la data depunerii decontului, în 
limita sumei aprobate la rambursare  prin decizie emis� de organul fiscal. 
             De asemenea, se re�ine c� organul fiscal competent comunic� 
debitorului decizia cu privire la efectuarea compens�rii, în termen de 7 zile de la 
data efectu�rii opera�iunii. 
 
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� SC X SA  depus 
decont de TVA cu op�iune de rambursare aferent lunii ianuarie 2011, pentru 
suma de X lei, înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 



 
7 

Contribuabili Mijlocii Suceava sub nr. X/16.02.2011, iar obliga�iile de plat� ale 
contribuabilului sunt în sum� total� de X lei. 
             De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, 
pân� la data emiterii Deciziei referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 
03.08.2011, care face obiectul prezentei contesta�ii, nu a fost finalizat� 
verificarea privind taxa pe valoarea ad�ugat� solicitat� la rambursare �i în 
consecin��, nu a fost stabilit� taxa pe valoarea ad�ugat� care poate fi 
compensat�. 
           În baza prevederilor legale men�ionate �i având în vedere faptul c� la data 
emiterii Deciziei referitoare la obliga�iile fiscale accesorii, crean�a era incert� �i 
mult inferioar� obliga�iilor de plat� ale societ��ii, rezult� c�, în mod legal 
organele de control au procedat la calcularea de accesorii pentru obliga�iile 
fiscale neachitate.  
 
             Referitor la sus�inerea petentei c� nu datoreaz� accesorii dup� data 
de 24.06.2011 pe motiv c� în ceea ce prive�te suma de X lei a ob�inut 
suspendare în dosarul nr. X/86/2010, fiind contestat� Decizia nr. 
X/13.05.2010, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei din urm�toarele motive: 
             - prin Încheierea de �edin�� public� din 24.06.2011, Tribunalul Suceava 
dispus suspendarea execut�rii Deciziei nr. X/13.05.2010 pân� la solu�ionarea 
definitiv� �i irevocabil� a cauzei; 
            - decizia nr. X/13.05.2010 a fost emis� de Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
din cadrul D.G.F.P. Suceava pentru solu�ionarea contesta�iei formulat� 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
nr. X/24.02.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
X/24.02.2010; 

   - conform prevederilor Cap. II. 7.1 lit. e din OMFP 2144/2008, „nu se 
calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada suspend�rii execut�rii 
actului administrativ fiscal pentru obliga�iile fiscale principale stabilite 
prin acest act. În aceast� situa�ie obliga�iile fiscale accesorii se pot calcula 
pân� la data admiterii cererii de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�, iar 
deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii vor fi comunicate 
debitorului potrivit legii.” 

   Se re�ine faptul c� organele fiscale pot calcula obliga�ii fiscale accesorii 
pân� la data admiterii cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ 
fiscal prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�;  
             Or, în cazul de fa��, actul administrativ fiscal prin care s-au stabilit 
obliga�ii fiscale de plat� este Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. X/24.02.2010, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X/24.02.2010 �i nu Decizia nr. X/13.05.2010 de solu�ionare a 
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contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� nr. X/24.02.2010.  
            Astfel, suspendarea execut�rii Deciziei nr. X/13.05.2010 nu are drept 
consecin�� necalcularea de obliga�ii fiscale accesorii, întrucât debitele au fost 
stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� nr. X/24.02.2010 �i nu prin Decizia nr. X/13.05.2010, pentru care instan�a 
a dispus suspendarea execut�rii. 
 
             Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale 
incidente spe�ei �i faptul c� în sarcina petentei au fost stabilite debite pe care 
aceasta nu le-a achitat la scaden��, rezult� c� în mod legale organele fiscale au 
calculat obliga�ii fiscale accesorii, motiv pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia privind accesoriile în sum� de X lei, ca neîntemeiat�. 
 
              Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în temeiul 
prevederilor art. 116, 119, 120 �i 122^1 din O.G. nr. 92/2003, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare,  cap. II. 7.1 lit. e din OMFP 2144/2008, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se: 

 
                              D E C I D E : 
 

            Respingerea contesta�iei formulate de S.C. X S.A. X, împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 03.08.2011, 
privind suma de X lei, reprezentând: 
           - X lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
           - X lei accesorii aferente impozitului pe profit; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de 
munc� �i boli profesionale datorat� de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei  angajatorilor pentru Fondul de 
garantare pentru plata crean�elor salariale; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� 
de angajator; 
           - X lei accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� 
de la asigura�i; 
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           -  X lei accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de 
la persoane juridice sau fizice, ca neîntemeiat�. 

 
           Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  X  în  termen  de  6 
luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
X 

  


