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MINISTERUL  FINANŢELOR  PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
A JUDEŢULUI NEAMŢ 

 
 

 
DECIZIA NR. 834 DIN 24.10.2011 

privind soluţionarea contestaţiei formulate de  
S.C AAA S.R.L. din com. ..., 

 jud. Neamţ, 
înregistrată la D.G.F.P. Neamţ sub nr. .../01.09.2011 

 
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Neamţ a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice ..., prin adresa nr. ...din data de 01.09.2011 înregistrată la 
direcţie sub nr. ... din data de 01.09.2011, cu privire la contestaţia formulată de S.C. AAA 
S.R.L. cu sediul în com. ..., sat …, judeţul Neamţ, având codul unic de înregistrare ….  

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ... emisă de Administraţia Finanţelor Publice ... la data de 12.07.2011 şi are 
ca obiect obligaţii de plată accesorii în sumă de ... lei reprezentând: 

-   … lei – dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 
salarii; 

-    … leI – dobânda aferentă impozitului pe profit; 
- … lei – dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată; 
- … lei -  dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări sociale 

datorată de angajator; 
-   … lei -  dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de 

asigurări sociale reţinută de la asiguraţi; 
-    … lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 

datorată de angajator; 
-    … lei - penalităţi de întârziere aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru 

şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-  … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sănătate datorată de angajator; 
-  … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru asigurări de 

sănătate reţinută de la asiguraţi; 
-  … lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente contribuţiei pentru concedii şi 

indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice. 
Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
întrucât contestatara a semnat pentru primirea deciziei de calcul accesorii la data de 
29.07.2011, iar contestaţia a fost transmisă către Administraţia Finanţelor Publice ... prin 
poştă la data de 26.08.2011, conform ştampilei poştei aplicată pe plicul de trimitere, şi a 
fost înregistrată la administraţie sub nr. .../29.08.2011. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205 alin.(1) şi (2), art.207 
alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ este competentă să soluţioneze 
contestaţia formulată de S.C. AAA S.R.L. din com. .... 
 

I. Petenta formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. .../12.07.2011 emisă de Administraţia Finanţelor Publice ... pentru suma 
de ... lei, arătând următoarele: 
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Prin contractul se vânzare-cumpărare de acţiuni nr. … din 15.10.2001 a cumpărat 
de la Agenţia Domeniilor Statului acţiuni reprezentând 100% din valoarea capitalului social 
subscris al SC … SA. Societate care la data vânzării acţiunilor avea datorii în sumă de … 
lei la bugetul Primăriei ..., la Agenţia judeţeană pentru ocupare şi formare profesională 
Neamţ, la Casa de asigurări de sănătate Neamţ, la Casa judeţeană de pensii Neamţ şi la 
D.G.F.P. Neamţ. 

Deşi la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni societăţii i s-a 
promis că va fi exonerată de plata acestor datorii, fiind în curs de elaborare acte normative 
în acest sens, acest fapt nu s-a întâmplat, mai mult au plătit parţial din aceste datorii până 
în anul 2004. Astfel, au rămas neachitate dobânzi şi penalităţi în sumă de … lei. 

Nici după adoptarea Legii nr. 190/2004, prin care societatea beneficia de înlesnirile 
la plata obligaţiilor bugetare restante potrivit art. 1 alin. (1) lit. e), obligaţiile nu au fost 
scutite la plată motivându-se că MAPDR şi MFP, care au emis ordinele comune, nu au 
emis şi acte adiţionale la aceste ordine comune. 

Mai mult, cu toate că pentru obligaţiile de plată curente au fost depuse declaraţii şi 
sumele declarate au fost achitate, prin Înştiinţările privind stingerea creanţelor fiscale care 
au fost comunicate de către A.F.P. …  s-a comunicat faptul că plăţile efectuate au stins 
creanţele fiscale din anul 2005, adică acele creanţe fiscale rămase neachitate din datoriile 
de … lei preluate la data încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 
…/15.10.2001, dar care potrivit Legii nr. 190/2004 ar fi beneficiat de scutire la plată. 

Societatea mai arată că, deşi avea dreptul la scutirea la plată a datoriilor în sumă 
de … lei, pentru care a depus contestaţie ce face obiectul Dosarului nr. …/…/2011 al 
Judecătoriei ..., A.F.P. ... a considerat că plăţile efectuate au stins creanţele fiscale din 
anul 2005, că nu au fost achitate obligaţiile curente şi au calculat obligaţii fiscale accesorii 
în sumă de ... lei, fiind în acelaşi timp emise somaţii şi titluri executorii pentru obligaţiile 
achitate deja. 

În finalul contestaţiei se solicită admiterea contestaţiei, desfiinţarea Deciziei nr. 
…/12.07.2011 referitoare la obligaţiile de plată accesorii emisă de A.F.P. ..., precum şi a 
somaţiilor şi titlurilor executorii, solicitând totodată ca din plăţile efectuate să se dispună 
stingerea datoriilor înscrise în declaraţiile depuse.  
 

II. Administraţia Finanţelor Publice ... a emis, în temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru S.C. AAA S.R.L. din ... – CUI RO2003518, Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../12.07.2011 prin care a calculat dobânzi 
şi penalităţi de întârziere în sumă totală de ... lei pentru impozitul pe pe veniturile din 
salarii, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată şi pentru contribuţiile sociale 
aferente veniturilor din salarii declarate în perioada septembrie 2010 – mai 2011, pentru 
diferite perioade cuprinse între 27.09.2010 şi 07.07.2011. 
 

III. Luând în considerare cele prezentate de societatea contestatară, constatările 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
vigoare pe perioada pentru care s-au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere, se reţin 
următoarele: 
 

Prin cauza supusă soluţionării Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Neamţ este învestită să se pronunţe dacă organul fiscal a stabilit în mod 
legal în sarcina S.C. AAA S.R.L. dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de ... lei 
aferente obligaţiilor de plată declarate în perioada septembrie 2010 – mai 2011. 

 
În fapt, 
Urmare privatizării, S.C. AAA S.R.L. – CUI …, fostă S.C. … S.A., în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 190/2004 şi ale art. 6 din cuprinsul Ordinului Comun nr. …/….2009 şi 
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nr. …/….2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului 
Finanţelor Publice, avea dreptul la scutirea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în sumă 
de … lei. Cu adresa nr. …/06.01.2010 D.G.F.P. Neamţ a transmis către A.F.P. … (organ 
fiscal teritorial la care a fost arondată societatea până la data de 31.07.2011) ordinul 
comun împreună cu graficele de eşalonare în vederea urmăririi respectării termenelor de 
plată şi a condiţiilor în care au fost acordate înlesnirile la plată. Ordinul comun a fost 
înregistrat la registratura A.F.P. … cu nr. …/12.01.2010. 

Cu nr. …/09.07.2010 s-a înregistrat la A.F.P. … Circulara A.N.A.F. nr. 
…/06.07.2010 prin care se arată că actele adiţionale la ordinele comune, acte în baza 
cărora s-ar acorda efectiv scutirea la plată a obligaţiilor, trebuiau semnate pana la sfârşitul 
anului 2009, orice act administrativ semnat după această dată nemaifiind declarat eligibil. 
Prin circulara sus menţionată s-a dispus ridicarea suspendării măsurilor de executare silită 
şi continuarea acestora. Având în vedere că la acea dată agentul economic beneficia de 
eşalonare la plată, iar până la data respectivă acesta respectase condiţiile şi termenele 
impuse de Ordinul comun, A.F.P. … a solicitat de la D.G.F.P. Neamţ lămuriri cu privire la 
aplicabilitatea Circularei nr. …/06.07.2010 deoarece societatea figura în evidenţa A.F.P. 
… cu dobânzi şi penalităţi în sumă totală de … lei, sumă care în urma respectării 
condiţiilor şi termenelor de plată prevăzute în ordinul comun ar fi trebuit să fie scutite la 
plată prin act adiţional la ordinul comun. Răspunsul D.G.F.P. Neamţ confirmă 
aplicabilitatea prevederilor Circularei ANAF nr. …/06.07.2010. 

Având în vedere că agentul economic şi-a încheiat eşalonarea la plată, A.F.P. 
Roznov a procedat, conform Circularei nr. …/06.07.2010, la continurea măsurilor de 
executare silită pentru datoriile fiscale care ar fi trebuit să beneficieze de scutire prin act 
adiţional la ordinul comun. În acest sens, în baza titlurilor executorii nr. …/23.02.2010 şi 
nr. …/12.01.2011 s-a întocmit Procesul verbal de sechestru nr. …/17.01.2011.        

La dosarul cauzei există şi adresa nr. …/05.01.2011 a Direcţiei Privatizare şi 
Concesionare Activităţi şi Servicii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 
Agenţia Domeniilor Statului, formulată ca răspuns către societate, prin care se arată că: 

„Potrivit Anexei nr. 5, capitolul 3, pct. b din Tratatul de adreare al României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, măsurile de ajutor sunt 
calificate ca ajutoare „existente” în înţelesul articolului III-168 alineatul (1) din Constituţie 
până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării. 

Având în vedere adresa nr. …/08.12.2009 a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale-Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, transmisă 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care au fost informaţi despre faptul că 
„acele acte administrative aflate pe circuit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 
190/2004, respectiv acte adiţionale şi ordine comune trebuie semnate până la sfârşitul 
anului 2009. Orice act administrativ semnat după această dată nu mai este eligibil” – 
Agenţia Naţională de de administrare fiscală, ne-a comunicat că începând cu data de 
01.01.2010, nu va mai emite acte adiţionale/ordine comune privind acordarea înlesnirilor 
la plată pentru societăţile din domeniul agriculturii, potrivit reglementărilor legale în 
vigoare.” 

  Pentru perioada ianuarie 2011 – iunie 2011, societatea a depus declaraţiile privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, privind impozitul pe venit, impozitele şi taxele 
care se plătesc în contul unic şi deconturile de TVA, achitând sumele declarate.  

Organul fiscal teritorial a efectuat stingerea creanţelor fiscale care nu au mai 
beneficiat de scutire, în ordinea vechimii şi potrivit prevederilor art. 169 alin. (1) şi (2) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare, astfel că pentru creanţele fiscale cu scadenţe în anii 2010 şi 2011 
au fost calculate obligaţii de plată accesorii prin Decizia nr. .../12.07.2011, contestată de 
societate.    

 
 În drept, 
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 Referitor la dispoziţiile privind efectuarea plăţilor, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 114, 
prevede: 
 „(1) Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, 
trezoreriilor şi al altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. […] 
 (2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, 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. 
    (2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct 
pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate. 
    (2^3) În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate, distribuirea, în 
cadrul fiecărui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuţie sau altă sumă reprezentând 
creanţă fiscală se face mai întâi pentru impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă şi 
apoi pentru celelalte obligaţii fiscale, proporţional cu obligaţiile datorate. 
    (2^4) Metodologia de distribuire a sumelor plătite în contul unic şi de stingere a 
obligaţiilor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală. 
    (2^5) Plata obligaţiilor fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (2^1), se efectuează 
de către debitori, distinct pe fiecare impozit, contribuţie şi alte sume datorate bugetului 
general consolidat. […]     
    (2^7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^2), în cazul în care debitorii beneficiază de 
înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori se află sub incidenţa Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, 
distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal 
competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau (3), după caz, indiferent de 
tipul de creanţă.” 
 Referitor la dobânzile şi penalităţile de întarziere, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 119 
alin. (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. 169 - Sumele realizate din executare silită din acelaşi act normativ prevede că: 
    „(1) Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor 
încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod. 
    (2) Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform 
alin. (1), în ordinea vechimii, mai întâi creanţa principală şi apoi accesoriile acesteia. 
    (2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau 
compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 şi 115.” 
 
 Faţă de cele prezentate în fapt şi în drept se reţin următoarele: 
 În temeiul prevederilor legale invocate în drept, dobânzile şi penalităţile de 
întârziere se datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare. De asemenea, 
organul fiscal competent are obligaţia de a distribui sumele din contul unic, distinct pe 
fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate. 
 Din documentele existente la dosarul cauzei şi din cele menţionate de organul fiscal 
în referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei rezultă că societatea a fost 
privatizată în anul 2001 şi a beneficiat de eşalonarea la plată a unor obligaţii ce reprezintă 
venituri ale bugetului general consolidat conform Ordinului comun nr. …/….2009 şi nr. 
…/….2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului 
Finanţelor Publice. Conform art. 6 din ordinul comun, obligaţiile fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor bugetare neachitate, calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a legii, 
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respectiv 29.05.2004, până la data emiterii ordinului comun, se scutesc la plată prin act 
adiţional la ordinul comun. Întrucât până la 31.12.2009 nu a fost emis actul adiţional pentru 
scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii, organul fiscal teritorial a procedat la 
continuarea măsurilor de executare silită pentru datoriile fiscale care ar fi trebuit să 
beneficieze de scutire, respectiv pentru suma de … lei. Astfel, în mod legal organul 
fiscal teritorial a stins aceste creanţe fiscale din plăţile efectuate de societate 
ulterior, inclusiv în contul obligaţiilor curente declarate în perioada ianuarie 2011 – 
iunie 2011. Pentru stingerea cu întârziere a obligaţiilor curente au fost calculate obligaţii 
de plată accesorii în sumă de ... prin Decizia nr. .../12.07.2011 emisă de Administraţia 
Finanţelor Publice .... 
 Susţinerea societăţii referitoare la formularea unei contestaţii privind scutirea la 
plata majorărilor în sumă de … lei, care face obiectul dosarului civil nr. …/…/2011 al 
Judecătoriei ..., nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât în 
acest dosar este formulată contestaţie la executare silită, respectiv împotriva Procesului 
verbal de sechestru nr. …/2011 şi a Titlurilor executorii nr. …/23.02.2010 si …/12.01.2011, 
aspect care nu influenţează modul de stingere a creanţelor fiscale. 
 În legătură cu solicitarea de desfiinţare a somaţiilor comunicate societăţii, prin 
adresa nr. …/27.09.2011 S.C. AAA S.R.L. a fost înştiinţată de către A.F.P. ... în legătură 
cu faptul că soluţionarea aspectelor privind executarea silită nu este de competenţa 
organului fiscal teritorial, ci a instanţei judecătoreşti.   
 Astfel, A.F.P. ... a emis în mod legal Decizia nr. ... din 12.07.2011 pentru dobânzile 
şi penalităţile de întârziere în sumă de ... lei aferente creanţelor fiscale stinse cu întârziere,  
urmând a respinge contestaţia pentru suma de ... lei, ca neîntemeiată. 
 
 Pentru considerentele arătate in conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art. 
210, art.216 alin. (1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, se 

 
D E C I D E: 

 
Respingerea ca neîntemeiată a contestatiei formulate pentru suma de ... lei de S.C. 

AAA S.R.L. din com. ... jud. Neamţ împotriva obligaţiilor de plată accesorii aferente 
impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit, taxei pe valoarea adăugată şi 
contribuţiilor sociale stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../12.07.2011 emisă de Administratia Finantelor Publice .... 

Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacată la Tribunalul Neamţ în termen 
de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), 
respectiv art.10 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 


