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                                             Suma de 2.994 
 
 
 
 

 
DECIZIA nr.107/20.12.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA SA 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre AFP Constan�a, prin adresa 
nr…………, …………, …………, …………, …………, …………, …………, …………, ………… din 
31.10.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………/02.11.2007, 
cu privire la contesta�iile formulate de S.C. CONSTANTA SA, cu 
sediul în Constan�a, str…………… nr……, CUI ………………. 

Obiectul contesta�iilor îl reprezint� Deciziile referitoare la 
obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale, 
nr………/15.09.2006, …………/15.09.2006, …………/15.09.2006 - înregistrate 
sub nr…………/05.10.2007, Decizia nr………/05.04.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/17.05.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/31.05.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/04.06.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/22.07.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/03.10.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, pentru suma total� de  …………… lei, compus� din: 

   
1) …………… lei -  total Decizii de impunere nr……, ………, ……… din 

15.09.2006 înregistrate sub nr…………/05.10.2007  compus� din: 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente impozitului pe 

veniturile din salarii; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor 

de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

de asigur�ri sociale datorate de angajator; 
- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente contribu�iei   

individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la 
asigura�i; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorate de angajator;      
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- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� 
de la asigura�i; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
de asigur�ri pentru �omaj datorat� de 
angajator; 

- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de 
angajator; 

- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la 
asigura�i; 

- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente taxei pe    
activitatea de prospec�iuni, explorare, 
exploatare a resurselor minerale; 

- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente redeven�e 
miniere/Venituri din concesiuni �i închirieri; 

 
2) ………… lei - total Decizie de impunere nr…………/05.04.2007, 

compus� din: 
 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor 

de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

de  asigur�ri sociale datorate de angajator; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane 
juridice sau fizice; 

 
3) ………… lei - total Decizie de impunere nr…………/17.05.2007, 

compus� din: 
 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor 

de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

de asigur�ri sociale datorate de angajator; 
 
4) ………… lei - total Decizie de impunere nr………/31.05.2007, 

compus� din: 
 



 
adresa: B-dul I.G.Duca,  nr.18 Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

3 

- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor 
de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 
- ………… lei -  major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

de asigur�ri sociale datorate de angajator; 
 
 
5) ………… lei -  total Decizie de impunere nr………/04.06.2007, 

compus� din: 
 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor 

de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate; 

- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 
- ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 

de asigur�ri sociale datorate de angajator; 
 
6) ………… lei -  total Decizie de impunere nr…………/22.07.2007, 

major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate; 

 
 
7) ………… lei -  total Decizie de impunere nr…………/03.10.2007, 

major�ri de întârziere, aferente contribu�iei de asigur�ri 
sociale datorate de angajator; 
 

 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te forma �i con�inutul contesta�iilor, organul de solu�ionare 
re�ine c� ac�iunea în cauz� a fost introdus� cu respectarea 
prevederilor art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 republicat� în M.O. 
nr.513 din 31 iulie 2007 privind Codul de procedur� fiscal�, 
contesta�iile fiind semnate de reprezentantul legal. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceastea au fost depuse în 
termenul prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat� în 2007.  

Astfel, Deciziile de impunere înregistrate sub  nr…………, …………, 
…………, …………, …………, …………, ………… din data de 05.10.2007 au fost 
comunicate contribuabilului în data de 08.10.2007, iar 
contesta�iile au fost înregistrate la AFP Constan�a sub nr…………, 
…………, …………, …………, …………, …………, …………, …………, ………… în data de 
26.10.2007.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
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Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 
 

I. Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/02.11.2007, iar la A.F.P. Constan�a sub nr…………, …………, …………, 
…………, …………, …………, …………, …………, ………… în data de 26.10.2007, S.C. 
CONSTANTA SA formuleaz� contesta�ii împotriva Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, nr………/15.09.2006, ………/15.09.2006, ………/15.09.2006 - 
înregistrate sub nr…………/05.10.2007, Decizia nr…………/05.04.2007 - 
înregistrat� sub nr…………/05.10.2007, Decizia nr…………/17.05.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/31.05.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/04.06.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/22.07.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/03.10.2007 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, emise de reprezentan�ii AFP 
Municipiul Constan�a, privind calculul accesoriilor datorate pentru 
neplata la termen a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i 
a altor venituri ale bugetului general consolidat.  

 
În sus�inerea cauzei, petenta aduce urm�toarele argumente: 

  
 Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr……… 
din 15.09.2006:  
 

1.Referitor la accesoriile calculate pentru obliga�ia bugetar� 
reprezentând “impozit pe veniturile din salarii”, petenta afirm�: 

�Obliga�ia bugetar� reprezentând “impozitul pe venitul din 
salarii” aferent� lunilor aprilie, mai, iunie, iulie, septembrie 
2005 au fost achitate cu OP nr.220/07.06.2005, OP 
nr.298/06.07.2005, OP nr.366/09.08.2005, OP nr.484/28.10.2005; 

�Accesoriile calculate au fost achitate cu OP 
nr.323/02.06.2006, de�i obliga�iile fiscale intr� sub inciden�a 
art.1 alin.4 din Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006. 

  
2.Obliga�iile bugetare reprezentând “v�rs�minte de la persoane 

juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, aferente lunilor 
aprilie 2006, mai, iunie, iulie, august, septembrie 2005, au f�cut 
obiectul înlesnirilor la plat� acordate prin Ordinul Comun 
nr.16/873/30.05.2006, conform art.1 alin.1 lit.a) �i b). 

 
3.Debitele restante privind TVA, aferent� lunilor aprilie 

2006, decembrie, iunie, august, septembrie, octombrie, noiembrie 
2005 �i martie 2006, au fost e�alonate la plat� conform Actului 
Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun 



 
adresa: B-dul I.G.Duca,  nr.18 Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

5 

nr.16/873/30.05.2006, iar conform art.8 din aceste acte normative, 
nu datoreaz� accesorii aferente acestor debite. 

 
4.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia de asigur�ri 

sociale datorate de angajator” aferente lunilor august �i 
septembrie 2005, au fost achitate cu OP nr.328/05.06.2006, OP 
nr.554/18.11.2005 �i 555/18.11.2005. 

Petenta sus�ine c� nu datoreaz� accesorii aferente acestor 
debite întrucât, conform art.1 alin.4 din Ordinul comun 
nr.16/873/30.05.2006, modificat �i completat prin Actul Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007, nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� 
obliga�ii bugetare accesorii între data transferului dreptului de 
proprietate asupra ac�iunilor �i data emiterii ordinului comun.   

 
5.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia individual� de 

asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i”  aferent� lunilor mai, 
iunie, iulie, august �i septembrie 2005, a fost achitat� cu OP 
nr.312/08.07.2005, OP nr.373/09.08.2005, OP nr.377/17.08.2005, OP 
nr.417/08.09.2005, OP nr.443/03.10.2005 �i OP nr.494/28.10.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
6.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia de asigurare 

pentru accidente de munc� �i boli profesionale datorate de 
angajator”  aferent� lunilor mai, iunie, iulie, august �i 
septembrie 2005, a fost achitat� cu OP nr.314/08.07.2005, OP 
nr.375/12.08.2005, OP nr.420/13.09.2005, OP nr.453/05.10.2005, �i 
OP nr.495/28.10.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
7.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia individual� de 

asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i”  aferente lunilor 
mai, iunie, iulie, august �i septembrie 2005, a fost achitat� cu OP 
nr.308/08.07.2005, OP nr.374/09.08.2005, OP nr.411/31.08.2005, OP 
nr.442/03.10.2005, �i OP nr.490/28.10.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
8.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia pentru 

asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator”  aferent� lunilor 
octombrie 2004, mai, iunie, iulie, august �i septembrie 2005, a 
fost achitat� cu OP nr.549/16.11.2005, OP nr.597/19.12.2005, OP 
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nr.315/12.07.2005, OP nr.316/12.07.2005, OP nr.378/17.08.2005, OP 
nr.41/31.08.2005, OP nr.453/07.10.2005, OP nr.453bis/13.10.2005, �i 
OP nr.492/28.10.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
9.Obliga�ia bugetar� reprezentând “contribu�ia pentru 

asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i”  aferent� lunilor 
mai, iunie, iulie, august �i septembrie 2005, a fost achitat� cu OP 
nr.304/06.07.2005, OP nr.311/08.07.2005, OP nr.372/09.08.2005, OP 
nr.409/31.08.2005, OP nr.452/05.10.2005 �i OP nr.491/28.10.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
10.Obliga�ia bugetar� reprezentând “taxa pe activitatea de 

prospec�iuni, explorare, exploatare a resurselor minerale”  
aferent� lunii februarie 2005 a fost achitat� cu OP 
nr.364/08.08.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
11.Obliga�ia bugetar� reprezentând ”redeven�e miniere/venituri 

din concesiuni �i închirieri”  aferent� lunilor decembrie 2004, 
martie, iunie �i septembrie 2005 a fost achitat� cu OP 
nr.361/08.08.2005, OP nr.362/08.08.2005, OP nr.363/08.08.2005, OP 
nr.573/28.11.2005. 

Accesoriile aferente acestor debite nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� conform Ordinului comun nr.16/873/30.05.2006, modificat 
�i completat prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007.  

 
Având în vedere motivele expuse, petenta solicit� anularea 

Deciziei nr………/15.09.2006 prin care au fost calculate accesorii. 
 
Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr……… 

din 15.09.2006:  
 
1.Debitele restante reprezentând “v�rs�minte de la persoane 

juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, aferente lunii 
septembrie 2004, au fost e�alonate la plat� conform Actului 
Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun 
nr.16/873/30.05.2006, pentru care nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� accesorii, conform art.8 din acelea�i acte normative. 
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2.Debitele restante reprezentând “T.V.A.” aferente lunilor 
aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie 2004 �i ianuarie, martie, mai 2005 au fost e�alonate la 
plat� conform Actului Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul 
Comun nr.16/873/30.05.2006, pentru care nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� accesorii, conform art.8 din acelea�i acte normative. 

 
3.Debitele restante reprezentând “contribu�ia de asigur�ri 

sociale datorate de angajator” aferente lunilor iulie, august, 
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2004 �i ianuarie, 
februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2005, au fost 
e�alonate la plat� conform Actului Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 
la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006, pentru care nu se calculeaz� 
�i nu se datoreaz� accesorii, conform art.8 din acelea�i acte 
normative. 

 
4.Obliga�iile bugetare reprezentând “contribu�ia de asigur�ri 

pentru �omaj datorat� de angajator” aferente lunilor mai, 
noiembrie, decembrie 2005 �i ianuarie, februarie 2006 au fost 
achitate cu OP nr.682/15.11.2004, existând o suprasolvire. Astfel, 
petenta sus�ine c� deoarece debitele au fost achitate în avans, nu 
datoreaz� accesorii. 

 
5.Debitul privind “contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 

datorate de angajator”  aferent lunii noiembrie 2004 a fost achitat 
la termen cu OP nr.759/14.12.2004. 

 
Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 

Deciziei nr………/15.09.2006 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr……… 
din 15.09.2006:  
 

1.Debitul restant reprezentând “v�rs�minte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, aferente lunii 
septembrie 2004, a fost e�alonat la plat� conform Actului Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  

 
2.Debitele restante reprezentând “T.V.A.” aferente lunilor 

aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie 2004 �i ianuarie, martie, mai 2005 au fost 
e�alonate la plat� conform Actului Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 
la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006. 

 
3.Debitele restante reprezentând “contribu�ia de asigur�ri 

sociale datorate de angajator” aferente lunilor iulie, august, 
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septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2004 �i ianuarie, 
februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2005, au fost 
e�alonate la plat� conform Actului Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 
la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  

Cu privire la acesoriile calculate pentru debitele de la 
punctele 1, 2, �i 3, petenta opineaz� c� au fost calculate eronat 
pentru perioada cuprins� între data emiterii Ordinului Comun, 
30.05.2006 �i data emiterii Actului Adi�ional, respectiv, 
27.08.2007, deoarece: 

Prin Decizia nr…………/03.02.2006 privind ajutorul de stat ce se 
acord� societ��ii CONSTANTA SA, Consiliul Concuren�ei a aprobat 
programul de restructurare pentru perioada 2005-2009 constând �i în 
acordarea de înlesniri la plata obliga�iilor restante c�tre AVAS, 
bugetul de stat �i bugetul local, valoarea acestora fiind de …………… 
lei, iar termenul de finalizare 31.12.2009. 

Totodat�, potrivit art.111 alin.3 din Codul de Procedur� 
fiscal�, „pentru obliga�iile fiscale e�alonate sau amânate la 
plat�, precum �i pentru accesoriile acestora termenul de plat� se 
stabile�te prin documentul prin care se acord� înlesnirea 
respectiv�”, iar potrivit art.II alin.2’ din Legea nr.244/2005 
pentru aprobarea OUG nr.26/2005, „pentru obliga�iile bugetare ce 
fac obiectul înlesnirilor la plat� prev�zute la alin.1 �i 2 nu se 
calculeaz� �i nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel 
între data transferului de proprietate asupra ac�iunilor �i data 
emiterii ordinului comun”.  
 Astfel, având în vedere prevederile men�ionate, petenta 
consider� c� prin Actul Adi�ional s-a precizat în mod eronat c� 
societatea nu datoreaz� accesorii doar pân� la data de 30.05.2006, 
corect ar fi fost s� se precizeze data de 27.08.2007, data la care 
s-a emis Actul Adi�ional prin care se acord� aceste înlesniri.   
 În plus, în opinia societ��ii, eventualele obliga�ii fiscale 
accesorii sunt stabilite de c�tre organul care emite documentul 
prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de c�tre AVAS �i MFP, 
nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice.   

 
4.Obliga�iile bugetare reprezentând “contribu�ia de asigur�ri 

pentru �omaj datorat� de angajator” aferent� lunilor noiembrie, 
decembrie 2005 �i ianuarie, februarie 2006 au fost achitate cu OP 
nr.682/15.11.2004, existând o suprasolvire. Astfel petenta sus�ine 
c� deoarece debitele au fost achitate în avans, nu datoreaz� 
accesorii. 

 
5.Debitul privind “contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate 

datorate de angajator”  aferent lunii noiembrie 2004 a fost achitat 
la termen cu OP nr.759/14.12.2004. 



 
adresa: B-dul I.G.Duca,  nr.18 Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

9 

Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 
Deciziei nr…………/15.09.2006 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr………… 
din 05.04.2007:  
 

1.Debitele reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neîncadrate”, “T.V.A.” �i “contribu�ia 
de asigur�ri sociale datorate de angajator” au f�cut obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin Actul Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  
 Pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007, petenta consider� c� nu 
datoreaz� accesorii din urm�toarele considerente: 

Prin Decizia nr………/03.02.2006 privind ajutorul de stat ce se 
acord� societ��ii CONSTANTA SA, Consiliul Concuren�ei a aprobat 
programul de restructurare pentru perioada 2005-2009 constând �i în 
acordarea de înlesniri la plata obliga�iilor restante c�tre AVAS, 
bugetul de stat �i bugetul local, valoarea acestora fiind de 
2.612.200 lei, iar termenul de finalizare 31.12.2009. 

Accesoriile calculate pentru debitele restante care au f�cut 
obiectul înlesnirilor la plat�, în opinia petentei au fost 
calculate eronat pentru perioada cuprins� între data emiterii 
Ordinului Comun, 30.05.2006 �i data emiterii Actului Adi�ional, 
respectiv, 27.08.2007, deoarece: 

�Potrivit art.111 alin.3 din Codul de Procedur� fiscal�, 
„pentru obliga�iile fiscale e�alonate sau amânate la plat�, precum 
�i pentru accesoriile acestora termenul de plat� se stabile�te prin 
documentul prin care se acord� înlesnirea respectiv�”, iar potrivit 
art.II alin.2’ din Legea nr.244/2005 pentru aprobarea OUG 
nr.26/2005, „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� prev�zute la alin.1 �i 2 nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului de proprietate asupra ac�iunilor �i data emiterii 
ordinului comun”.  
 Astfel, având în vedere prevederile men�ionate, petenta 
consider� c� prin Actul Adi�ional s-a precizat în mod eronat c� 
societatea nu datoreaz� accesorii doar pân� la data de 30.05.2006, 
corect ar fi fost s� se precizeze data de 27.08.2007, data la care 
s-a emis Actul Adi�ional prin care se acord� aceste înlesniri.   
 În plus, în opinia societ��ii, eventualele obliga�ii fiscale 
accesorii sunt stabilite de c�tre organul care emite documentul 
prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de c�tre AVAS �i MFP, 
nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice.   

 
2.Debitul privind “contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii 

de la persoane juridice sau fizice” aferent lunilor august �i 
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octombrie 2006 a fost achitat la termen cu OP nr.399/25.06.2006 �i 
respectiv OP nr.755/05.12.2006. 

 
Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 

Deciziei nr…………/05.04.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
nr………/17.05.2007:  
 

Debitele reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neîncadrate”, “T.V.A.” �i  “contribu�ia 
de asigur�ri sociale datorate de angajator” au f�cut obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin Actul Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  
 Pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007, petenta consider� c� nu 
datoreaz� accesorii din urm�toarele considerente: 

Prin Decizia nr…………/03.02.2006 privind ajutorul de stat ce se 
acord� societ��ii CONSTANTA SA, Consiliul Concuren�ei a aprobat 
programul de restructurare pentru perioada 2005-2009 constând �i în 
acordarea de înlesniri la plata obliga�iilor restante c�tre AVAS, 
bugetul de stat �i bugetul local, valoarea acestora fiind de …………… 
lei, iar termenul de finalizare 31.12.2009. 

Accesoriile calculate pentru debitele restante care au f�cut 
obiectul înlesnirilor la plat�, în opinia petentei au fost 
calculate eronat pentru perioada cuprins� între data emiterii 
Ordinului Comun, 30.05.2006 �i data emiterii Actului Adi�ional, 
respectiv, 27.08.2007, deoarece: 

�Potrivit art.111 alin.3 din Codul de Procedur� fiscal�, 
„pentru obliga�iile fiscale e�alonate sau amânate la plat�, precum 
�i pentru accesoriile acestora termenul de plat� se stabile�te prin 
decumentul prin care se acord� înlesnirea respectiv�”, iar potrivit 
art.II alin.2’ din Legea nr.244/2005 pentru aprobarea OUG 
nr.26/2005, „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� prev�zute la alin.1 �i 2 nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului de proprietate asupra ac�iunilor �i data emiterii 
ordinului comun”.  
 Astfel, având în vedere prevederile men�ionate, petenta 
consider� c� prin Actul Adi�ional s-a precizat în mod eronat c� 
societatea nu datoreaz� accesorii doar pân� la data de 30.05.2006, 
corect ar fi fost s� se precizeze data de 27.08.2007, data la care 
s-a emis Actul Adi�ional prin care se acord� aceste înlesniri.   
 În plus, în opinia societ��ii, eventualele obliga�ii fiscale 
accesorii sunt stabilite de c�tre organul care emite documentul 
prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de c�tre AVAS �i MFP, 
nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice.  
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Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 

Deciziei nr…………/17.05.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
nr………/31.05.2007:  
 

Debitele reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neîncadrate”, “T.V.A.” �i  “contribu�ia 
de asigur�ri sociale datorate de angajator” au f�cut obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin Actul Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  
 Pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007, petenta consider� c� nu 
datoreaz� accesorii din urm�toarele considerente: 

Prin Decizia nr………/03.02.2006 privind ajutorul de stat ce se 
acord� societ��ii CONSTANTA SA, Consiliul Concuren�ei a aprobat 
programul de restructurare pentru perioada 2005-2009 constând �i în 
acordarea de înlesniri la plata obliga�iilor restante c�tre AVAS, 
bugetul de stat �i bugetul local, valoarea acestora fiind de ………… 
lei, iar termenul de finalizare 31.12.2009. 

Accesoriile calculate pentru debitele restante care au f�cut 
obiectul înlesnirilor la plat�, în opinia petentei au fost 
calculate eronat pentru perioada cuprins� între data emiterii 
Ordinului Comun, 30.05.2006 �i data emiterii Actului Adi�ional, 
respectiv, 27.08.2007, deoarece: 

�Potrivit art.111 alin.3 din Codul de Procedur� fiscal�, 
„pentru obliga�iile fiscale e�alonate sau amânate la plat�, precum 
�i pentru accesoriile acestora termenul de plat� se stabile�te prin 
decumentul prin care se acord� înlesnirea respectiv�”, iar potrivit 
art.II alin.2’ din Legea nr.244/2005 pentru aprobarea OUG 
nr.26/2005, „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� prev�zute la alin.1 �i 2 nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului de proprietate asupra ac�iunilor �i data emiterii 
ordinului comun”.  
 Astfel, având în vedere prevederile men�ionate, petenta 
consider� c� prin Actul Adi�ional s-a precizat în mod eronat c� 
societatea nu datoreaz� accesorii doar pân� la data de 30.05.2006, 
corect ar fi fost s� se precizeze data de 27.08.2007, data la care 
s-a emis Actul Adi�ional prin care se acord� aceste înlesniri.   
 În plus, în opinia societ��ii, eventualele obliga�ii fiscale 
accesorii sunt stabilite de c�tre organul care emite documentul 
prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de c�tre AVAS �i MFP, 
nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice.  
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2.Debitul privind “contribu�ia de asigur�ri sociale datorate 
de angajator” aferent lunii aprilie 2007 a fost achitat cu OP 
nr.325/25.06.2006.  
 

Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 
Deciziei nr………/31.05.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
nr………/04.06.2007:  
 

Debitele reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neîncadrate”, “T.V.A.” �i  “contribu�ia 
de asigur�ri sociale datorate de angajator” au f�cut obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin Actului Adi�ional 
nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006.  
 Pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007, petenta consider� c� nu 
datoreaz� accesorii din urm�toarele considerente: 

Prin Decizia nr………/03.02.2006 privind ajutorul de stat ce se 
acord� societ��ii CONSTANTA SA, Consiliul Concuren�ei a aprobat 
progranul de restructurare pentru perioada 2005-2009 constând �i în 
acordarea de înlesniri la plata obliga�iilor restante c�tre AVAS, 
bugetul de stat �i bugetul local, valoarea acestora fiind de ………… 
lei, iar termenul de finalizare 31.12.2009. 

Acesoriile calculate pentru debitele restante care au f�cut 
obiectul înlesnirilor la plat�, în opinia petentei au fost 
calculate eronat pentru perioada cuprins� între data emiterii 
Ordinului Comun, 30.05.2006 �i data emiterii Actului Adi�ional, 
respectiv, 27.08.2007, deoarece: 

�Potrivit art.111 alin.3 din Codul de Procedur� fiscal�, 
„pentru obliga�iile fiscale e�alonate sau amânate la plat�, precum 
�i pentru accesoriile acestora termenul de plat� se stabile�te prin 
decumentul prin care se acord� înlesnirea respectiv�”, iar potrivit 
art.II alin.2’ din Legea nr.244/2005 pentru aprobarea OUG 
nr.26/2005, „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� prev�zute la alin.1 �i 2 nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului de proprietate asupra ac�iunilor �i data emiterii 
ordinului comun”.  
 Astfel, având în vedere prevederile men�ionate, petenta 
consider� c� prin Actul Adi�ional s-a precizat în mod eronat c� 
societatea nu datoreaz� accesorii doar pân� la data de 30.05.2006, 
corect ar fi fost s� se precizeze data de 27.08.2007, data la care 
s-a emis Actul Adi�ional prin care se acord� aceste înlesniri.   
 În plus, în opinia societ��ii, eventualele obliga�ii fiscale 
accesorii sunt stabilite de c�tre organul care emite documentul 
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prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de c�tre AVAS �i MFP, 
nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice.  
 

2.Debitul privind “contribu�ia de asigur�ri sociale datorate 
de angajator” aferent lunii aprilie 2007 a fost achitat cu OP 
nr.325/25.06.2006.  
 

Având în vedere motivele invocate, petenta solicit� anularea 
Deciziei nr………/04.06.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
nr…………/22.07.2007:  

 
Debitul privind “contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii 

de la persoane juridice sau fizice” aferent lunii aprilie 2007 a 
fost achitat la termen cu OP nr.527/24.08.2007.  

 
Având în vedere acest motiv, petenta solicit� anularea 

Deciziei nr…………/22.07.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

Cu privire la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei 
nr…………/03.10.2007:  

 
Debitele privind “contribu�ia de asigur�ri sociale datorate de 

angajator” aferente lunilor aprilie, mai, iunie 2007 au fost 
achitate la termen cu OP nr.325/25.05.2007, OP nr.394/25.06.2007 �i 
OP nr.476/25.07.2007. 
 

Din acest motiv, petenta solicit� anularea Deciziei 
nr…………/03.10.2007 prin care au fost calculate accesorii. 
 

   II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plata 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr………/15.09.2006, 
………/15.09.2006, ………/15.09.2006 - înregistrate sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/05.04.2007 - înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/17.05.2007 - înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/31.05.2007 - înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/04.06.2007 - înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/22.07.2007 - înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
Decizia nr………/03.10.2007 înregistrat� sub nr………/05.10.2007, 
reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice Constan�a au 
calculat pentru perioada 31.12.2003-03.10.2007 accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale restante �i neachitate la termenul scadent, 
reprezentând:  impozitul pe veniturile din salarii, v�rs�minte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, TVA, 
contribu�ia de asigur�ri sociale datorate de angajator, contribu�ia 
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individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, 
contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale datorate de angajator, contribu�ia individual� de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, taxa pe activitatea 
de prospec�iuni, explorare, exploatare a resurselor minerale, 
redeven�e miniere/Venituri din concesiuni �i închirieri. 

 
Obliga�iile de plat� pentru care s-au calculat accesoriile, 

sunt cele restante existente în fi�a pe pl�titor a societ��ii 
reprezentând obliga�ii fiscale stabilite prin Ordinul Comun 
nr.873/16 din 30.05.2006, precum �i declarate de contribuabil prin 
declara�iile obliga�iilor lunare înregistrate la organul fiscal 
pentru perioada mai 2005-iulie 2007.  

Calculul accesoriilor a fost efectuat în temeiul art.88 lit.c) 
�i al art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� republicat�.  

Cuantumul total al accesoriilor calculate prin deciziile 
contestate se ridic� la suma de …………… lei, reprezentând major�ri �i 
penalit��i de întârziere.   

     
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, 

motivele invocate de petent� în sus�inerea contesta�iilor  precum 
�i actele normative în vigoare în perioada verificat�, s-au re�inut 
urm�toarele: 

 
Termenul de solu�ionare a fost prelungit prin adresa 

nr…………/15.11.2007, prin care s-a solicitat S.C. CONSTANTA SA, 
completarea dosarului, adresa de r�spuns, fiind înregistrat� sub 
nr…………/19.11.2007, precum �i prin adresele nr…………/15.11.2007 �i 
nr…………/06.12.2007, prin care s-a solicitat A.F.P. Constan�a, 
completarea dosarului, adresele r�spuns fiind înregistrate sub 
nr…………/26.11.2007 �i respectiv nr…………/18.12.2007. 

 
În fapt, Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plata 

accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr………, ………, ………, 
înregistrate sub nr…………, nr………/05.04.2007 - înregistrat� sub nr………, 
nr………/17.05.2007 - înregistrat� sub nr………, nr………/31.05.2007 - 
înregistrat� sub nr………, nr………/04.06.2007 - înregistrat� sub nr………, 
nr………/22.07.2007 - înregistrat� sub nr………, nr………/03.10.2007 -  
înregistrat� sub nr……… din data de 05.10.2007, organul fiscal a 
calculat pentru perioada mai 2005-iulie 2007 obliga�ii de plat� 
aferente obliga�iilor fiscale restante �i neachitate la termenul 
scadent, reprezentând: impozitul pe veniturile din salarii, 
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v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate, TVA, contribu�ia de asigur�ri sociale datorate de 
angajator, contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de 
la asigura�i, contribu�ia de asigurare pentru accidente de munc� �i 
boli profesionale datorate de angajator, contribu�ia individual� de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, contribu�ia de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator, contribu�ia pentru 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, taxa pe activitatea 
de prospec�iuni, explorare, exploatare a resurselor minerale, 
redeven�e miniere/Venituri din concesiuni �i închirieri. 

 
 Petenta contest� debitele stabilite sus�inând c� prin 

Deciziile referitoare la obliga�iile de plata accesoriilor 
respective, au fost identificate debite care au f�cut obiectul 
înlesnirilor acordate prin Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006 �i 
prin Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007, pentru care nu datora 
accesorii, precum �i faptul c� unele debite au fost achitate la 
termen, precizând documentele de plat�.  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� prin deciziile contestate, 
obliga�iile fiscale accesorii au fost calculate în mod legal de 
c�tre organul fiscal. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re�ine 

c� prin deciziile emise de c�tre AFP �i contestate de societate, 
organul fiscal a stabilit accesorii pentru dou� tipuri de debite, 
respectiv pentru cele care fac obiectul înlesnirilor la plat� 
conform OUG NR.26/2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precum �i pentru debitele curente. 

  
A. Referitor la înlesnirile acordate la plata obliga�iilor 

bugetare restante: 
 
 În fapt, SC CONSTANTA SA a beneficiat, conform prevederilor 

art.26 din OUG. nr.26/2004 privind unele m�suri pentru finalizarea 
privatiz�rii societ��ilor comerciale aflate în portofoliul 
A.P.A.P.S. �i consolidarea unor privatiz�ri, aprobat� cu modific�ri 
�i complet�ri prin Legea nr.442/2004 �i ale prevederilor art.II 
alin. (2), (21), (22) �i (23) din OUG. nr.26/2005 privind abrogarea 
dispozi�iilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata 
obliga�iilor bugetare restante, aprobat� cu modific�ri �i 
complet�ri prin Legea nr.244/2005, de înlesniri la plata 
obliga�iilor bugetare datorate �i neachitate, aprobate prin Ordinul 
comun al Autorit��ii Pentru Valorificarea Activelor Statului �i al 
Ministerului Finan�elor Publice nr.16/30.05.2006 �i 
nr.873/30.05.2006. 
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Prin acest ordin s-a aprobat e�alonarea la plat�, în 
conformitate cu art.26 alin.(1), lit.d) din OUG nr.26/2004, pe o 
perioad� de 1 an, cu 6 luni perioad� de gra�ie cuprins� în perioada 
de e�alonare, a diferen�ei de obliga�ii bugetare restante la data 
de 31.12.2003 (23%) r�mas� de plat� în sarcina societ��ii în sum� 
total� de ………… lei, reprezentând: 

- …………… lei debit TVA; 
- …………… lei v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane 

cu handicap neîncadrate, 
precum �i scutirea la plat� a dobânzilor �i penalit��ilor de orice 
fel aferente obliga�iilor bugetare restante la data de 31.12.2003. 

Conform graficului de e�alonare, ultimul termen de plat� a 
ratelor a fost în data de 15.05.2007. 

Prin Decizia de impunere nr………… din 15.09.2006, organul fiscal 
a calculat accesorii aferente acestor debite pentru perioada 
31.12.2003-29.05.2006. 

    
În data de 27.08.2007, Autoritatea Pentru Valorificarea 

Activelor Statului �i respectiv Ministerul Finan�elor Publice, emit 
Actul adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul comun 
nr.16/30.05.2006 �i nr.873/30.05.2006. 

Prin acest act adi�ional se aprob� e�alonarea la plat�, în 
conformitate cu prevederile art.26 alin.(6) din OUG.nr.26/2004, pe 
o perioad� de pân� la 5 ani, cu 6 luni perioad� de gra�ie cuprins� 
în perioada de e�alonare, a obliga�iilor bugetare de natura celor 
prev�zute la art.26 alin.(1), (3) �i (4) din ordonan�a de urgen�� 
�i care nu au f�cut obiectul înlesnirilor la plat� acordate prin 
ordin comun, datorate �i neachitate pân� la data emiterii ordinului 
comun (30.05.2006), în sum� total� de …………… lei, reprezentând: 

- …………… lei v�rs�minte de la persoane juridice pentru    
persoane cu handicap neîncadrate; 

- …………… lei debit TVA; 
- …………… lei contribu�ie pentru asigur�ri sociale angajator. 
 
Pentru debitul în sum� de …………… lei, reprezentând “v�rs�minte 

de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, 
organul fiscal a calculat accesorii, astfel: 

-prin Decizia de impunere nr………… din 15.09.2006, pentru 
perioada 30.06.2005-31.05.2006; 

-prin Decizia de impunere nr………… din 15.09.2006, pentru 
perioada 31.05.2006-15.09.2006; 

-prin Decizia de impunere nr………… din data de 05.04.2007, 
pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007; 

-prin Decizia de impunere nr………… din data de 17.05.2007, 
pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007; 
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-prin Decizia de impunere nr………… din data de 31.05.2007, 
pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007; 

-prin Decizia de impunere nr………… din data de 04.06.2007, 
pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007; 

 
B. Referitor la accesoriile aferente debitelor existente în 

fi�a pe pl�titor declarate de contribuabil prin declara�iile 
obliga�iilor lunare înregistrate la organul fiscal pentru perioada 
mai 2005-iulie 2007:  
 

În fapt, prin Deciziile de impunere contestate, s-au calculat 
accesorii aferente debitelor rezultate din declara�iile cod 100 
întocmite de contestatoare �i înregistrate la organul fiscal, care 
au fost stinse de organul fiscal, conform prevederilor legale în 
vigoare, cu pl��ile f�cute de petent� pentru obliga�iile fiscale 
curente. 

Astfel, au rezultat debite curente neachitate, pentru care, 
organul fiscal a calculat, prin  Deciziile de impunere referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
contestate, prin generarea programului informatic, accesorii 
reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente acestor 
debite.  

 
A. În drept, referitor la înlesnirile acordate la plata 

obliga�iilor bugetare restante, înregistrate de societ��ile 
comerciale la care statul este ac�ionar �i aflate în portofoliul 
Autorit��ii pentru Privatizare �i Administrarea Participa�iilor 
Statului sau societ��ilor comerciale privatizate de c�tre 
A.P.A.P.S., prevederile art. 26 alin.(1), (6), (7) �i (8) din 
OUG.nr.26/2004 privind unele m�suri pentru finalizarea privatiz�rii 
societ��ilor comerciale aflate în portofoliul Autorit��ii pentru 
Privatizare �i Administrarea Participa�iilor Statului �i 
consolidarea unor privatiz�ri, aprobat� �i modificat� prin 
Lg.nr.244/2005, stipuleaz�: 
  „(1) APAPS �i institu�iile bugetare creditoare, la solicitarea 
APAPS, vor acorda societ��ilor comerciale cu capital majoritar de 
stat, aflate în proces de privatizare, urm�toarele înlesniri: 
     a) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte venituri bugetare, precum �i credite �i 
garan�ii acordate de creditorii bugetari; 
     b) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
reprezentând crean�e proprii �i credite bugetare gestionate de 
c�tre APAPS; 
     c) scutirea total� sau par�ial� de la plat� a obliga�iilor 
restante la data de 31 decembrie 2003 c�tre bugetele locale, 
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reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri, precum 
�i a celor reprezentând crean�ele proprii �i a celor provenite din 
credite bugetare gestionate de autoritatea administra�iei publice 
locale; 
     d) în cazul scutirii par�iale, diferen�a r�mas� de plat� în 
sarcina societ��ii comerciale va fi achitat� e�alonat pe o perioad� 
de pân� la 5 ani, cu 6 luni perioad� de gra�ie, cuprins� în 
perioada de e�alonare, conform graficului întocmit de c�tre 
creditorul bugetar, autoritatea administra�iei publice locale sau 
APAPS, dup� caz; 
     e) scutirea de plat� a dobânzilor �i a penalit��ilor de orice 
fel aferente obliga�iilor bugetare datorate �i neachitate la data 
de 31 decembrie 2003, cuprinse în certificatele de obliga�ii 
bugetare, calculate pân� la data transferului dreptului de 
proprietate asupra ac�iunilor; 
     f) scutirea total� de la plat� a dobânzilor �i a penalit��ilor 
de orice fel aferente crean�elor prev�zute la lit. b), cuprinse în 
notific�rile emise de APAPS, calculate pân� la data transferului 
dreptului de proprietate asupra ac�iunilor. 
    (…) 
    (6) Obliga�iile bugetare datorate �i neachitate pân� la data 
emiterii ordinului comun, de natura celor prev�zute la alin. (1) 
�i/sau (3) �i care nu fac obiectul înlesnirilor la plat�, se 
e�aloneaz� la plat� pe o perioad� de pân� la 5 ani, cu o perioad� 
de gra�ie de 6 luni, cuprins� în perioada de e�alonare, prin 
emiterea unui act adi�ional la ordinul comun. 
    (7) Se scutesc la plat�, prin actul adi�ional la ordinul comun, 
dobânzile �i penalit��ile de orice fel aferente obliga�iilor ce fac 
obiectul înlesnirilor la plat� prev�zute la alin. (6), calculate 
pân� la data emiterii ordinului comun. 
    (8) Pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la 
plat� prev�zute la alin. (1), (2) �i (3) nu se calculeaz� �i nu se 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului dreptului de proprietate �i data emiterii ordinului 
comun.” 
     Din textele legale men�ionate rezult� c�, pentru obliga�iile 
bugetare datorate �i neachitate pân� la data emiterii ordinului 
comun �i care  nu fac obiectul înlesnirilor la plat�, se acord� 
e�alonarea la plat�, prin emiterea unui act adi�ional la ordinul 
comun. Totodat�, prin actul adi�ional la ordinul comun, se scutesc 
la plat�, dobânzile �i penalit��ile de orice fel aferente 
obliga�iilor ce fac obiectul înlesnirilor la plat� prev�zute în 
actul adi�ional la ordinul comun, calculate pân� la data emiterii 
ordinului comun. Aceste prevederi au fost preluate �i de art.II 
alin.(21) din  OUG. nr.26/2005 aprobat� cu modific�ri �i complet�ri 
prin Lg. nr.244/2005. În plus, textul de lege precizeaz� c� pentru 
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obliga�iile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plat� nu se 
calculeaz� �i nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel 
între data transferului dreptului de proprietate �i data emiterii 
ordinului comun. 

   
B.În drept, referitor la ordinea de stingere a datoriilor �i 

calculul accesoriilor aferente crean�elor fiscale, art.115 
alin.(1), (2), (3), (4) �i art.119 din OG. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat� în Monitorul Oficial nr.513 din 
31 iulie 2007, precizeaz�: 
  „ ART. 115 
    Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de 
impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e 
fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu 
este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting 
datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe 
care îl stabile�te contribuabilul. 
    (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� 
sum� reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, 
stingerea se efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
    a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din 
graficul de plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat 
e�alonare la plat�, precum �i dobânda datorat� în luna curent� din 
grafic sau suma amânat� la plat�, împreun� cu dobânzile datorate pe 
perioada amân�rii, în cazul în care termenul de plat� se împline�te 
în luna curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a c�ror 
plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
    b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea 
vechimii, cu excep�ia cazului în care s-a început executarea 
silit�, când se aplic� prevederile art. 169 în mod corespunz�tor; 
    c) sumele datorate în contul urm�toarelor rate din graficul de 
plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare, pân� 
la concuren�a cu suma e�alonat� la plat� sau pân� la concuren�a cu 
suma achitat�, dup� caz, precum �i suma amânat� la plat� împreun� 
cu dobânzile datorate pe perioada amân�rii, dup� caz; 
    d) obliga�iile cu scaden�e viitoare, la solicitarea 
contribuabilului. 
    (3) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te 
astfel: 
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale 
principale; 
    b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de 
obliga�ii fiscale principale stabilite de organele competente, 
precum �i pentru obliga�iile fiscale accesorii; 
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    c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a 
declara�iilor fiscale rectificative, pentru diferen�ele de 
obliga�ii fiscale principale stabilite de contribuabil. 
    (4) Organul fiscal competent va în�tiin�a debitorul despre 
modul în care s-a efectuat stingerea prev�zut� la alin. (2). 
     

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. 
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere stabilite potrivit legii. 
    (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la 
bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a principal�. 
    (4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al ministrului 
finan�elor publice, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 
alin. (6)." 
  Din textele legale men�ionate rezult� c�, obliga�iile fiscale 
principale sau accesorii se sting în ordinea vechimii prin 
încasare, compensare, executare silit�, scutire, anulare, 
prescrip�ie �i prin alte modalit��i prev�zute de lege, iar pentru 
plata cu întârziere a crean�elor fiscale debitorul datoreaz� 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
 

În spe��, pentru a stabili situa�ia real� a obliga�iilor 
bugetare, organul de solu�ionare contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a, a avut în vedere documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i situa�ia existent� în “fi�a analitic�” din baza de date a 
organului fiscal, din care se constat� urm�toarele: 

Prin Deciziile de impunere contestate, organul fiscal a 
stabilit accesorii aferente atât unor obliga�ii bugetare pentru 
care S.C. CONSTANTA SA a ob�inut înlesniri la plat� prin Ordinul 
Comun nr.16/873/30.05.2006 emis de APVAS �i MFP, precum �i prin 
Actul Adi�ional nr.58/1027/27.08.2007 la Ordinul Comun 
nr.16/873/30.05.2006, cât �i pentru debitele rezultate din 
declara�iile cod 100 întocmite de contestatoare �i înregistrate la 
organul fiscal. 

 
 1.Cu privire la suma total� de ………… lei , reprezentând 

accesorii aferente “impozitului pe venitul din salarii”, stabilite 
prin Decizia de impunere nr………/15.09.2006, se re�ine: 
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1.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/25.05.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.05.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -cu O.P. nr.232/14.06.2005 suma de ………… lei, iar diferen�a de 
………… lei cu O.P. nr.298/06.07.2005. Pentru perioada 30.06.2005-
06.07.2005, societatea datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… 
lei, organul fiscal emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 
pentru suma de ………… lei. 

1.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -cu O.P. nr.298/06.07.2005 suma de ………… lei, iar diferen�a de 
………… lei cu O.P. nr.403/31.08.2005. Pentru perioada 30.06.2005-
06.07.2005, societatea datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… 
lei, iar pentru perioada 06.07.2005-31.08.2005 societatea datoreaz� 
accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal emi�ând 
decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… 
lei. 

1.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -prin declara�ia rectificativ� nr………/10.10.2005 suma de ………… 
lei, cu O.P. nr.366/09.08.2005 suma de ………… lei. Pentru perioada 
25.07.2005-09.08.2005, societatea datoreaz� accesorii aferente 
sumei de ………… lei, organul fiscal emi�ând decizia de impunere 
nr…………/15.09.2006 pentru suma total� de …………… lei. 

1.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/25.08.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -cu O.P. nr.403/31.08.2005 suma de ………… lei, iar diferen�a de 
………… lei prin SS/25689/10.10.2005. Pentru perioada 25.08.2005-
31.08.2005, societatea datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… 
lei, iar pentru perioada 01.09.2005-10.10.2005 societatea datoreaz� 
accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal emi�ând 
decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… 
lei. 

1.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/25.10.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.484/28.10.2005 astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru cele 3 zile întârziere, pentru care organul fiscal 
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a emis decizia de impunere nr…………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

De re�inut este faptul c� prin O.P. nr.220/07.06.2005, O.P. 
nr.298/06.07.2005, O.P. nr.366/09.08.2005, O.P. nr.484/28.10.2005, 
invocate de petent�, au fost stinse debite restante, conform 
ordinii de stingere a datoriilor, prev�zute la art.111 din O.G. 
nr.92/2003, republicat�.  

Referitor la afirma�ia petentei cu privire la faptul c� nu 
datoreaz� accesorii conform art.1 alin.4 din Ordinul comun 
nr.16/873/30.05.2006, se re�ine c� ordinul a fost emis în vederea 
acord�rii de înlesniri la plat� pentru obliga�iile bugetare 
restante la data de 31.12.2003, ori prin Decizia de impunere 
…………/15.09.2006 s-au calculat accesorii aferente debitelor curente 
identificate prin declara�iile lunare întocmite �i depuse de 
contribuabil la organul fiscalpentru perioada  aprilie-iulie �i 
septembrie 2005.  

 
 Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia 
nr………/15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de ………… lei  aferente impozitului pe veniturile din salarii, 
urmând s� se decid� respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei 
pentru aceast� sum�. 

 
2.Cu privire la suma total� de …………… lei, reprezentând 

accesorii aferente “v�rs�minte de la persoane juridice pentru 
persoane cu handicap neîncadrate”, stabilite prin Deciziile de 
impunere nr………, ……… �i ………. din data de 15.09.2006, nr……… din data 
de 05.04.2007, nr……… din data de 17.05.2007, nr……… din data de 
31.05.2007 �i ……… din data de 04.06.2007, se re�ine: 

 
 2.1. Obliga�ia bugetar�, v�rs�minte de la persoane juridice 

pentru persoane cu handicap neîncadrate, în cuantum de ………… lei, 
identificat� prin “Declara�ia nr……… din 30.05.2006”, reprezint� 
debit restant la data de 31.12.2003 (în cot� de 23%) pentru care 
S.C. CONSTANTA SA a ob�inut e�alonarea la plat� pe o perioad� de 1 
an, cu 6 luni perioad� de gra�ie, conform art.1 alin.(1), lit.b) 
din Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006, emis de c�tre Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului �i Ministerul Finan�elor 
Publice, în temeiul art.26 alin.(1), lit.d) din OUG nr.26/2004, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.442/2004.  

Prin Decizia nr………/15.09.2006, organul fiscal a calculat 
accesorii în sum� total� de ………… lei, aferente debitului în sum� de 
…………, pentru perioada 31.12.2003-29.05.2006.  

Ori, conform art.26, alin.(8) din OUG nr.26/2006 aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.442/2004, pentru obliga�iile 
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bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plat� nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului dreptului de proprietate (09.12.2004) �i data emiterii 
ordinului comun (30.05.2006). 

Astfel, din coroborarea textelor de lege men�ionate, rezult� 
c�, fa�� de modul de calcul al accesoriilor efectuat de c�tre 
organul fiscal, pentru debitul de 16.112 lei societatea datoreaz� 
accesorii, de la data de 31.12.2003 pân� la data transferului 
dreptului de proprietate, respectiv 09.12.2004, iar pentru perioada 
cuprins� între data de 09.12.2004 �i 29.05.2006, societatea nu 
datoreaz� accesorii, situa�ie în care dealtfel, nici nu se 
calculeaz�. 

În aceas� situa�ie, organul de solu�ionare urmeaz� s� decid� 
desfiin�area Deciziei nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… 
lei, urmând ca organul fiscal s� recalculeze accesoriile aferente 
acestor obliga�ii bugetare cu respectarea atât a prevederilor 
legale aplicabile spe�ei, cât �i a preciz�rilor din prezenta 
decizie. 

 
2.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.317/12.07.2005 astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 30.06.2005-12.07.2005, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de ………… lei. 

 
2.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………-po�t�/22.07.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” 
pe pl�titor, prin O.P. nr.381/17.08.2005 astfel societatea 
datoreaz� accesorii pentru perioada 25.07.2005-17.08.2005, pentru 
care organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 
pentru suma total� de ………… lei. 

 
2.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………/25.08.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.418/08.09.2005 astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 25.08.2005-08.09.2005, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de ………… lei. 

 
2.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.09.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
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pl�titor, prin O.P. nr.455/13.10.2005 astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 26.09.2005-13.10.2005, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de ………… lei. 
 

2.6. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr…………/25.10.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.496/28.10.2005 astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de  ………… lei. 
 

2.7.Pentru suma de ………… lei reprezentând “v�rs�minte de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate” –
obliga�ie bugetar� restant� la data emiterii ordinului comun 
(30.05.2006), stabilit� prin Procesul verbal de control 
nr…………/22.10.2004, s-a acordat e�alonarea la plat� pe o perioad� de 
5 ani, conform art.7(1),a) din Actul Adi�ional nr.58/1027 din data 
de 27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006 al AVAS �i MFP. 

Conform preciz�rilor de la lit.b) a aceluia�i articol, 
societatea beneficiaz� de scutirea de plat� a dobânzilor �i 
penalit��ilor de orice fel calculate pân� la data transferului 
dreptului de proprietate asupra ac�iunilor, respectiv 09.12.2004.  

Totodat�, la art.8 din actul adi�ional a fost preluat� 
prevederea potrivit c�reia, pentru obliga�iile bugetare ce fac 
obiectul înlesnirilor la plat� acordate prin ordinul comun �i actul 
adi�ional, nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� obliga�ii fiscale 
accesorii, între data transferului dreptului de proprietate asupra 
ac�iunilor (09.12.2004) �i data emiterii ordinului comun 
(30.05.2006)”. 

Astfel, prin deciziile de impunere, aferente sumei de ………… lei, 
reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate” au fost calculate urm�toarele accesorii: 

-Prin Decizia de impunere nr………/15.09.2006, suma de ………… lei, 
pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, perioad� cuprins� în 
intervalul 09.12.2004-30.05.2006, pentru care societatea nu 
datoreaz� accesorii; 

-Prin Decizia de impunere nr………/15.09.2006, suma de ………… lei, 
pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006;  

-Prin Decizia de impunere nr………/05.04.2007, suma de ………… lei, 
pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007; 

-Prin Decizia de impunere nr………/17.05.2007, suma de ………… lei, 
pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007; 

-Prin Decizia de impunere nr………/31.05.2007, suma de ………… lei, 
pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007; 
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-Prin Decizia de impunere nr………/04.06.2007, suma de ………… lei, 
pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007. 

Fa�� de constat�rile de mai sus, rezult� c� pentru perioada 
cuprins� în intervalul 31.05.2006-04.06.2007, organul fiscal a 
calculat corect accesorii aferente debitului de ………… lei, 
reprezentând “v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate”, întrucât pentru aceast� perioad� nu s-au 
acordat scutiri prin Actul Adi�ional nr.58/1027 din data de 
27.08.2007 la Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006 al AVAS �i MFP.   

În concluzie, se re�ine c�, organul fiscal a calculat eronat în 
sarcina societ��ii prin Decizia nr………/15.09.2006 major�ri �i 
penalit��i de întârziere în sum� total� de ………… lei pentru perioada 
30.06.2005-31.05.2006, iar prin Deciziile de impunere 
………/15.09.2006, nr………/05.04.2007, nr………/17.05.2007, nr……/31.05.2007 
�i nr………/04.06.2007, pentru perioada  31.05.2006-04.06.2007, a 
calculat corect accesorii, în sum� total� de ………… lei, în sensul c� 
pentru aceste perioade, societatea datoreaz� accesorii.  

În aceast� situa�ie, întrucât suma de ………… lei, reprezentând 
accesorii pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006 calculate eronat �i 
având în vedere c� aceast� corec�ie poate influen�a ordinea de 
stingere a obliga�iilor fiscale principale sau accesorii 
referitoare la debitului de ………… lei, reprezentând “v�rs�minte de 
la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, se 
impune recalcularea accesoriilor pentru perioada 31.05.2006-
04.06.2007. 
 
 Pe cale de consecin��, pentru motivele expuse urmeaz� a se 
desfiin�a par�ial suma total� de ………… lei, reprezentând accesorii 
aferente “v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate”  compus� din: 

�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/15.09.2006 pentru debitele individualizate prin declara�iile 
nr………/30.05.2006 (………… lei), nr………/23.06.2005 (………… lei), 
nr………po�ta/22.07.2005 (………… lei), nr…………/25.08.2005 (……… lei), 
nr…………/26.09.2005 (………… lei), nr…………/25.10.2005 (………… lei); 

�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/15.09.2006 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/30.05.2006; 

�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/15.09.2006 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/22.10.2004; 

�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/05.04.2007 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/22.10.2004; 
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�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/17.05.2007 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/22.10.2004; 

�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/31.05.2007 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/22.10.2004; 

�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/04.06.2007 pentru debitele individualizate prin declara�ia 
nr………/22.10.2004, 

 
urmând ca organul fiscal competent s� procedeze la recalcularea 
accesoriilor �i s� stabileasc� debitul real datorat de societate. 

 
3.Cu privire la suma total� de …………… lei , reprezentând 

accesorii aferente “TVA”, stabilite prin Deciziile de impunere 
nr……, ……… �i ……… din data de 15.09.2006, nr……… din data de 
05.04.2007, nr……… din data de 17.05.2007, nr……… din data de 
31.05.2007 �i ………. din data de 04.06.2007, se re�ine: 

 
 3.1. Obliga�ia bugetar�, reprezentând “TVA“, în cuantum de ………… 

lei, identificat� prin Declara�ia nr………… din 30.05.2006, reprezint� 
debit restant la data de 31.12.2003 (în cot� de 23%) pentru care 
S.C. CONSTANTA SA a ob�inut e�alonarea la plat� pe o perioad� de 1 
an, cu 6 luni perioad� de gra�ie, conform art.1 alin.(1), lit.b) 
din Ordinul Comun nr.16/873/30.05.2006, emis de c�tre Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului �i Ministerul Finan�elor 
Publice, în temeiul art.26 alin.(1), lit.d) din OUG nr.26/2004, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.442/2004.  

Prin Decizia nr………/15.09.2006, organul fiscal a calculat 
accesorii în sum� total� de ………… lei, aferente debitului în sum� de 
………, pentru perioada 31.12.2003-29.05.2006.  

Ori, conform art.26, alin.(8) din OUG nr.26/2006 aprobat� cu 
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.442/2004, pentru obliga�iile 
bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plat� nu se calculeaz� �i 
nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de orice fel între data 
transferului dreptului de proprietate (09.12.2004) �i data emiterii 
ordinului comun (30.05.2006). 

Astfel, din coroborarea textelor de lege men�ionate, rezult� 
c�, fa�� de modul de calcul al accesoriilor efectuat de c�tre 
organul fiscal, pentru debitul de ………… lei societatea datoreaz� 
accesorii, de la data de 31.12.2003 pân� la data transferului 
dreptului de proprietate, respectiv 09.12.2004, iar pentru perioada 
cuprins� între data de 09.12.2004 �i 29.05.2006, societatea nu 
datoreaz� accesorii, situa�ie în care dealtfel, nici nu se 
calculeaz�, reie�ind c� modul de calcul al organului fiscal 
referitor la aceste accesorii este gre�it. 
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În aceas� situa�ie, organul de solu�ionare urmeaz� s� decid� 
desfiin�area Deciziei nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… 
lei, urmând ca organul fiscal s� recalculeze accesoriile aferente 
acestor obliga�ii bugetare cu respectarea atât a prevederilor 
legale aplicabile spe�ei, cât �i a preciz�rilor din prezenta 
decizie. 

 
3.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/25.01.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent de 
plat� 25.01.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin decizia de rambursare nr…………/25.03.2005 suma de ……… 
lei, prin decizia de rambursare nr…………/25.05.2005 suma de ………… lei 
�i prin Decizia de rambursare nr…………/25.08.2005, suma de ………… lei, 
astfel societatea datoreaz� accesorii pentru perioada 30.06.2005-
12.07.2005, pentru suma de ………… lei, organul fiscal emi�ând decizia 
de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… lei. 

 
3.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………po�t�/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin decizia de rambursare nr…………/23.06.2006,                                                                                                                                                              
astfel societatea datoreaz� accesorii pentru perioada 25.07.2005-
23.06.2006, pentru care organul fiscal a emis decizia de impunere 
nr………/15.09.2006 pentru suma total� de …………… lei. 

 
3.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/26.09.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent de 
plat� 26.09.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.324/05.06.2006, astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 26.09.2005-05.06.2006, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de …………… lei. 

 
3.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent de 
plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.325/05.06.2006, astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 25.10.2005-05.06.2006, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr.1/15.09.2006 pentru 
suma total� de …………… lei. 

 
3.6. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/25.11.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent de 
plat� 25.11.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.326/05.06.2006, astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 25.11.2005-05.06.2006, pentru care 
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organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de …………… lei. 

 
3.7. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/21.12.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent de 
plat� 27.12.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.327/05.06.2006, astfel societatea datoreaz� 
accesorii pentru perioada 27.12.2005-05.06.2006, pentru care 
organul fiscal a emis decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru 
suma total� de …………… lei. 

 
3.8. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/21.04.2006 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent de 
plat� 25.04.2006 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -prin O.P. nr.231/18.04.2006 suma de ………… lei, 
 -prin O.P. nr.232/20.04.2006 suma de ………… lei, 
 -prin O.P. nr.305/16.05.2006 suma de ………… lei.   
 Pentru perioada 25.04.2006-16.05.2006, societatea datoreaz� 

accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal emi�ând 
decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma de …………… lei. 

 
3.9. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 300 

nr…………/25.05.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent de 
plat� 25.05.2004 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

 -prin O.P. nr.514/09.09.2004 suma de ………… lei, 
 -prin decizia de rambursare nr…………/24.01.2006 suma de ………… lei, 
 -diferen�a, în sum� de ………… lei, figureaz� în fi�a pe pl�titor 

la data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   
 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-24.01.2006, societatea 

datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
24.01.2006-31.05.2006, societatea datoreaz� accesorii aferente 
sumei de ………… lei, organul fiscal emi�ând Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006 pentru suma total� de …………… lei. 

Pentru suma de …………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 
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� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.10. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr………/15.06.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.06.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de …………… lei; 

 
3.11. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr………/26.07.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.07.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de …………… lei; 

 



 
adresa: B-dul I.G.Duca,  nr.18 Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

30

3.12. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 
300 nr…………/25.08.2004 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de …………… lei; 

 
3.13. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr………/27.09.2004 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.09.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.14. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr…………/25.10.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   
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 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.15. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr…………/25.11.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.11.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.16. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr………/23.12.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.12.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 
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Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.17. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ie nr………/31.12.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 31.12.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data 
de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.18. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr………/25.02.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.02.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin decizia de rambursare nr…………/25.08.2005 suma de ………… 
lei, diferen�a în sum� de ………… lei, figureaz� în fi�a pe pl�titor 
la data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-25.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
25.08.2005-31.05.2006, societatea datoreaz� accesorii aferente 
sumei de …………… lei, organul fiscal emi�ând decizia de impunere 
nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… lei. 
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Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.19. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ie nr………/25.04.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.04.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data 
de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
3.20. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Decont 

300 nr…………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.06.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin decizia de rambursare nr………/23.06.2006 suma de ………… 
lei, diferen�a în sum� de ………… lei, figureaz� în fi�a pe pl�titor 
la data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-23.06.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 
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� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

   
În concluzie, se re�ine c� organul fiscal a calculat eronat în 

sarcina societ��ii, prin Decizia nr………/15.09.2006, major�ri �i 
penalit��i de întârziere în sum� total� de ………… lei pentru perioada 
09.12.2004-29.05.2006, iar prin desfiin�area acestei sume, se poate 
influen�a calcularea corect� a accesoriilor aferente debitelor 
curente, având în vedere ordinea de stingere a acestora.  
 
 Pe cale de consecin��, pentru motivele expuse urmeaz� a se 
desfiin�a par�ial suma total� de …………… lei, reprezentând accesorii 
aferente “TVA”,  compus� din: 

�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/15.09.2006 pentru debitul în sum� de ……… lei individualizat 
prin declara�ia nr………/30.05.2006;  

�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/15.09.2006, compus�  din: 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.01.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/22.08.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/26.09.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.11.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/21.12.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/21.04.2006; 

 
�………… lei, stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 

nr………/15.09.2006, compus�  din: 
� ………… lei,  pentru debitul în sum� de ………… lei �i ………… 

lei, indivializat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 
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� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei �i ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 

 
�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 

nr………/15.09.2006, compus�  din: 
� ………… lei,  pentru debitul în sum� de ………… lei, 

individualizat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr…………; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 
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� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 

 
�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 

nr………/05.04.2007, compus�  din: 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei, 

individualizat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 
 

�………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 
nr………/17.05.2007, compus�  din: 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei, 
individualizat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 
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� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 

 
�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 

nr………/31.05.2007, compus�  din: 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei, 

individualizat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 
� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 

individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 
 
�…………… lei stabilit� prin Decizia de calcul accesorii 

nr………/04.06.2007 compus�  din: 
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� ………… lei,  pentru debitul în sum� de ………… lei, 
individualizat prin declara�ia nr………/25.05.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/15.06.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/26.07.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.08.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/27.09.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.10.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/31.12.2004; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.02.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/25.04.2005; 

� ………… lei, pentru debitul în sum� de ………… lei 
individualizat prin declara�ia nr………/23.06.2005; 

 
urmând ca organul fiscal competent s� procedeze la recalcularea 
accesoriilor �i s� stabileasc� debitul real datorat de societate. 

 
4.Cu privire la suma total� de ………… lei , reprezentând 

accesorii aferente “contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de 
angajator”, stabilite prin Deciziile de impunere nr……, ……. �i …… 
din data de 15.09.2006, nr……… din data de 05.04.2007, nr……… din 
data de 17.05.2007, nr……… din data de 31.05.2007, nr……… din data de 
04.06.2007 �i nr……… din data de 03.10.2007, se re�ine: 

 
Din deciziile de calcul accesorii aferente “contribu�iei de 

asigur�ri sociale datorate de angajator”, contestate  precum �i din 
fi�a pe platitor anexat� la dosarul cauzei, rezult� c� debitele 
pentru care s-au calculat accesorii sunt debite curente, 
individualizate prin declara�iile cod 100, întocmite �i depuse de 
contribuabil la organul fiscal, stinse în ordinea vechimii 
acestora, astfel: 

 
4.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
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de plat� 26.09.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor cu O.P. nr.328/05.06.2006.  

Astfel, pentru perioada 26.09.2005-05.06.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
4.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, dup� cum urmeaz�: 

- cu O.P. nr.555/18.11.2005, suma de ………… lei �i cu O.P. 
nr.554/18.11.2005, suma de ………… lei.  

Astfel, pentru perioada 26.10.2005-11.11.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
4.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.08.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de …………… lei; 

 
4.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/27.09.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.09.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
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emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.10.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.6. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.11.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.11.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 
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� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.7. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.12.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.12.2004 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.8. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.01.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.01.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 
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� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.9. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr…………/25.02.2005 în sum� total� de …………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.02.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la data de 
30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr…………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.10. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr…………/25.03.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.03.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 
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� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.11. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr…………/25.04.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.04.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr…………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.12. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr…………/25.05.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.05.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de …………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de …………… lei; 
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4.13. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 
Declara�ia 100 nr…………/23.06.2005 în sum� total� de …………… lei cu 
termen scadent de plat� 27.06.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr…………/15.09.2006 pentru suma total� de 
…………… lei. 

Pentru suma de …………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.14. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………po�ta/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.07.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
4.15. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr…………/25.08.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.08.2005 figureaz� în fi�a pe pl�titor la 
data de 30.10.2007, ca “obliga�ie de plat� neachitat�”.   
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 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-au mai emis urm�toarele decizii de 
impunere: 

� pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 - Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 15.09.2006-31.03.2007 - Decizia de impunere 
nr………/05.04.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.03.2007-17.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/17.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 17.05.2007-31.05.2007 - Decizia de impunere 
nr………/31.05.2007, pentru suma de ………… lei; 

� pentru perioada 31.05.2007-04.06.2007 - Decizia de impunere 
nr………/04.06.2007, pentru suma de ………… lei; 

 
Fa�� de constat�rile men�ionate, rezult� c� în cazul în spe��, 

prin deciziile contestate au fost stabilite accesorii aferente 
„contribu�iei de asigur�ri sociale datorate de angajator”, pentru 
debitele curente declarate de societate �i nestinse prin pl��ile 
aferente, nu pentru cele care au f�cut obiectul înlesnirilor la 
plat�, conform ordinului comun �i a actului adi�ional, emise în 
acest scop.   

 
4.16. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 

accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator stabilit� prin Deciziile nr…………/03.10.2007, înregistrate 
sub nr………/05.10.2007, pentru perioada 17.07.2007-27.08.2007, din 
analiza deciziilor referitoare la obliga�ii de plat� accesorii, �i 
a Fi�ei analitice pe pl�titor existent� la dosarul contesta�iei, se 
constat� urm�toarele: 

 
1. Pentru debitul de ………… lei reprezentând contribu�ie 

asigur�ri sociale datorat� de angajator, rezultat� din Declara�ia 
cod 100 înregistrat� la organul fiscal sub nr………/25.05.2007 s-au 
calculat accesorii în sum� de ………… lei; 

2. Pentru debitul de ………… lei reprezentând contribu�ie 
asigur�ri sociale datorat� de angajator, rezultat� din Declara�ia 
cod 100 înregistrat� la organul fiscal sub nr………/25.06.2007 s-au 
calculat accesorii în sum� de ………… lei; 

3. Pentru debitul de ………… lei reprezentând contribu�ie 
asigur�ri sociale datorat� de angajator, rezultat� din Declara�ia 
cod 100 înregistrat� la organul fiscal sub nr………/25.06.2007 s-au 
calculat accesorii în sum� de ………… lei; 
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Contestatoarea sus�ine c�, obliga�ia bugetar� reprezentând  
contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator pentru 
lunile aprilie, mai �i iunie 2007, a fost stins� integral, cu OP. 
nr.325/25.05.2007, OP. nr.394/25.06.2007 �i O.P. nr.476/25.07.2007 

Din fi�a analitic� pe pl�titor, rezult� c� aceste debite nu au 
fost stinse pân� la data de 27.08.2007, iar conform adresei 
nr…………/05.10.2007, transmis� de c�tre AFP Constan�a, societ��ii 
CONSTANTA SA, rezult� c� prin pl��ile efectuate cu cele trei ordine 
de plat�  �i cu cele achitate pentru obliga�ii curente aferente 
lunilor iulie �i august, au fost stinse accesorii în cuantum de 
131.024 lei din debitul total de ………… lei. Aceast� sum� reprezint� 
accesorii calculate pentru perioada 30.05.2006-05.06.2006, aferente 
debitului în sum� de ………… lei pentru care au fost acordate 
e�alon�ri la plat� prin Actul adi�ional la ordinul comun 
nr.16/30.06.2006 �i nr.873/30.06.2006 al A.V.A.S. �i M.F.P. 

De re�inut este faptul c�, la data stingerii efectuat� de 
c�tre organul fiscal a accesoriilor calculate, cu pl��ile efectuate 
de contribuabil în contul debitelor curente, respectiv 25.05.2007 
�i 25.06.2007 �i  25.07.2007 societatea nu mai înregistra rate din 
e�alonare, deoarece conform graficului de e�alonare aprobat prin 
Ordinul comun nr.16/873/30.05.2006, ultimul termen de plat� a fost 
în data de 15.05.2007.  

 
Sus�inerile petentei c�, prin Actul adi�ional la ordinul comun 

nr.16/30.06.2006 �i nr.873/30.06.2006 al A.V.A.S. �i M.F.P. s-a 
precizat în mod eronat c� societatea nu datoreaz� accesorii doar 
pân� la data de 30.05.2006, ci trebuia precizat c� nu se datoreaz� 
aceste accesorii pân� la data emiterii actului adi�ional, respectiv 
pân� la data de 27.08.2007, nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei deoarece, conform prevederilor OUG. 
nr.26/2004 art.26 alin.(7), se scutesc la plat� prin actul 
adi�ional la ordinul comun, numai dobânzile �i penalit��ile de 
orice fel aferente obliga�iilor ce fac obiectul înlesnirilor la 
plat� acordate prin actul adi�ional, calculate pân� la data 
emiterii ordinului comun, respectiv 30.05.2006, rezultând c� între 
data ordinului comun (30.05.2006) �i data actului adi�ional la 
ordinul comun (27.08.2007), societatea datoreaz� accesorii pentru  
debitele e�alonate. 

Aceste prevederi au fost preluate si de art.8 al Ordinului 
comun nr.16/30.05.2006 �i nr.873/30.05.2006 al A.V.A.S. �i al 
M.E.F, completat prin Actul adi�ional nr.58/27.08.2007 �i 
nr.1027/27.08.2007, documente existente la dosarul cauzei, care 
stipuleaz� c�: „pentru obliga�iile bugetare ce fac obiectul 
înlesnirilor la plat� acordate prin ordinul comun �i prezentul act 
adi�ional, nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� obliga�ii fiscale 
accesorii, între data transferului dreptului de proprietate asupra 
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ac�iunilor (09.12.2004) �i data emiterii ordinului 
comun(30.05.2006)” . 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Deciziile de 
impunere nr………, ……… �i ……… din data de 15.09.2006, nr……… din data 
de 05.04.2007, nr……… din data de 17.05.2007, nr……… din data de 
31.05.2007, nr……… din data de 04.06.2007 �i nr……… din data de 
03.10.2007, major�ri de întârziere �i penalit��i în sum� total� de 
………… lei lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
angajator, urmând s� se decid� respingerea ca neîntemeiat� a 
contesta�iei pentru aceast� sum�. 

 
5.Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând accesorii 

aferente “contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut� de 
la asigura�i”, stabilit� prin Decizia de impunere nr……… din data de 
15.09.2006, se re�ine: 

 
5.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� prin O.P. nr.312/08.07.2005.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
5.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………po�t�/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” 
pe pl�titor, prin O.P. nr.373/09.08.2005 suma de ………… lei �i prin 
O.P. nr.377/17.08.2005.   

 Astfel, pentru perioada 25.07.2005-09.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
09.08.2005-17.08.2005 pentru suma de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
5.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.08.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2005 a fost stins� prin O.P. nr.417/08.09.2005.   

 Astfel, pentru perioada 25.08.2005-08.09.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 
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5.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.09.2005 a fost stins� prin O.P. nr.443/03.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 26.09.2005-03.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
5.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� prin O.P. nr.494/28.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii, prin Decizia 
nr………/15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de ………… lei  aferente “contribu�iei individuale de asigur�ri 
sociale re�inut� de la asigura�i”, urmând s� se decid� respingerea 
ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum�. 

6.Cu privire la suma total� de ………… lei , reprezentând acesorii 
aferente “contribu�iei de asigurare pentru accidente de munc� �i 
boli profesionale datorat� de angajator”, stabilit� prin decizia de 
impunere nr……… din data de 15.09.2006, se re�ine: 

 
6.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.06.2005, în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005, a fost stins� prin O.P. nr.314/08.07.2005.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
6.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………po�t�/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” 
pe pl�titor, prin O.P. nr.375/12.08.2005.  

 Astfel, pentru perioada 25.07.2005-12.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
6.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.08.2005.2005, în sum� total� de ………… lei, cu termen 
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scadent de plat� 25.08.2005, a fost stins� prin O.P. 
nr.420/13.09.2005.   

 Astfel, pentru perioada 25.08.2005-13.09.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
6.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.09.2005 a fost stins� prin O.P. nr.453/05.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 26.09.2005-05.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
6.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� prin O.P. nr.495/28.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de  
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia 
nr………/15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de ………… lei  aferente “contribu�iei de asigurare pentru 
accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de angajator”, 
urmând s� se decid� respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei 
pentru aceast� sum�. 

 
7.Cu privire la suma total� de ……… lei, reprezentând accesorii 

aferente “contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 
re�inut� de la asigura�i”, stabilit� prin Decizia de impunere nr…… 
din data de 15.09.2006, se re�ine: 

 
7.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� prin O.P. nr.237/14.06.2005 suma 
de ………… lei, cu O.P. nr.308/08.07.2005 suma de ………… lei.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 
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7.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 
100 nr………po�t�/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” 
pe pl�titor, prin O.P. nr.308/05.07.2005 suma de ………… lei, cu O.P. 
nr.374/09.08.2005, suma de …………… lei.  

 Astfel, pentru perioada 25.07.2005-09.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
7.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.08.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.374/05.07.2005 suma de ………… lei, cu O.P. 
nr.411/31.08.2005, suma de ………… lei.   

 Astfel, pentru perioada 25.08.2005-31.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de  
………… lei. 

 
7.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.09.2005 a fost stins� prin O.P. nr.442/03.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 26.09.2005-03.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
7.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.447/03.10.2005 suma de ………… lei �i cu O.P. 
nr.490/28.10.2005, suma de ………… lei 

Astfel, pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia 
nr………/15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� 
total� de ………… lei  aferente “contribu�iei individuale de asigur�ri 
pentru �omaj re�inut� de la asigura�i”, urmând s� se decid� 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum�. 
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8. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 
accesorii aferente “contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� 
de angajator”, stabilit� prin Decizia de impunere nr……… �i ……… din 
data de 15.09.2006, se re�ine: 

 
8.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� prin O.P. nr.273/20.06.2005 suma 
de ………… lei, cu O.P. nr.310/08.07.2005 suma de ………… lei �i O.P. 
nr.309/11.07.2005.   

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
8.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/20.12.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.12.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.541/17.11.2005 pentru suma de ………… lei, iar 
diferen�a în sum� de ………… lei prin nota de sc�dere ………… întocmit� 
în baza Raportului de inspec�ie din data de 31.08.2006 prin care 
SAF-ACF Constan�a a efectuat verificarea modului de stabilire a 
cuantumului obliga�iilor de plat� la bugetul statului, în vederea 
eliber�rii unui certificat fiscal. Urmare controlului, s-a stabilit 
c� “societatea a constituit corect contribu�ia, neg�sindu-se 
diferen�e”, drept pentru care s-au efectuat corec�iile în fi�a pe 
pl�titor. 

 Astfel, pentru perioada 27.12.2005-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând Decizia de impunere nr………/15.09.2006 în sum� de ………… lei, 
iar pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006, Decizia nr………/15.09.2006 
în sum� de ………… lei; 

 
8.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/24.01.2006 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.01.2006 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin nota de sc�dere ………….   

 Astfel, pentru perioada 25.01.2006-31.05.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând Decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei, iar pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006, Decizia 
nr………/15.09.2006 pentru suma de ………… lei. 

 
8.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/24.02.2006 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
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de plat� 25.02.2006 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin nota de sc�dere ………….   

 Astfel, pentru perioada 25.02.2006-31.05.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei, iar pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006, Decizia 
nr………/15.09.2006 pentru suma de ………… lei. 

 
8.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.03.2006 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.03.2006 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.158/24.03.2006 suma de ………… lei �i prin 
…………, suma de ………… lei 

Astfel, pentru perioada 25.03.2006-31.05.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei iar pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006, Decizia 
nr………/15.09.2006 pentru suma de ………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia nr……… 
�i ……… din data de 15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere 
în sum� total� de ………… lei  aferente “contribu�iei de asigur�ri 
pentru �omaj datorat� de angajator”, urmând s� se decid� 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum�. 

 
9.Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând accesorii 

aferente “contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de 
angajator”, stabilit� prin Decizia de impunere nr………, ……… �i ……… 
din data de 15.09.2006, se re�ine: 

 
9.1 Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.11.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.11.2004 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.759/14.12.2004 suma de ………… lei, O.P. 
nr.549/16.11.2005  suma de ………… lei �i O.P. nr.596/19.12.2005, suma 
de ………… lei. 

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-16.11.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
16.11.2005-19.12.2005 societatea datoreaz� accesorii aferente sumei 
de ………… lei, organul fiscal emi�ând decizia de impunere 
nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… lei. 

 
9.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.12.2004 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.12.2004 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
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pl�titor, prin O.P. nr.596/19.12.2005 suma de ………… lei, O.P. 
nr.21/18.01.2006  suma de ………… �i prin nota de scadere …………, suma 
de ………… lei. 

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-19.12.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, pentru perioada 
19.12.2005-18.01.2006 - pentru suma de ………… lei �i pentru perioada 
18.01.2006-31.05.2006 - pentru suma de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

Pentru suma de ………… lei, s-a mai emis Decizia de impunere 
nr………/15.09.2006, pentru perioada 31.05.2006-15.09.2006 în sum� de 
………… lei; 

 
9.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 27.06.2005 a fost stins� prin O.P. nr.316/12.07.2005 suma 
de ………… lei �i cu O.P. nr.315/12.07.2005 suma de ………… lei.  

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-12.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
9.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………po�ta/22.07.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen 
scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� prin O.P. 
nr.378/17.08.2005. 

 Astfel, pentru perioada 25.07.2005-17.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
9.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.08.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.08.2005 a fost stins�, conform fi�ei pe pl�titor, prin 
O.P. nr.410/31.08.2005. 

  Astfel, pentru perioada 25.08.2005-31.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma de ………… 
lei. 

 
9.6. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/26.09.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 26.09.2005 a fost stins� prin O.P. nr.453/07.10.2005 �i 
O.P. nr.453B/13.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 26.09.2005-07.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
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07.10.2005, pentru suma de ………… lei, organul fiscal emi�ând decizia 
de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de ………… lei. 

 
9.7. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin Declara�ia 

100 nr………/25.10.2005 în sum� total� de ………… lei cu termen scadent 
de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei analitice” pe 
pl�titor, prin O.P. nr.492/28.10.2005.  

Astfel, pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia nr……, 
……. �i ……… din 15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în 
sum� total� de ………… lei  aferente “contribu�iei pentru asigur�ri de 
s�n�tate datorat� de angajator”, urmând s� se decid� respingerea ca 
neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum�. 

 
10. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 

accesorii aferente “contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 
re�inut� de la asigura�i”, stabilit� prin Decizia de impunere nr……… 
din data de 15.09.2006, se re�ine: 

 
10.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/23.06.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 27.06.2005 a fost stins� prin O.P. 
nr.247/14.06.2005 suma de …………… lei, prin O.P. nr.304/06.07.2005 
suma de ………… lei �i cu O.P. nr.311/08.07.2005 suma de ………… lei.  

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-06.07.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, iar pentru perioada 
06.07.2005-08.07.2005, pentru suma de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
10.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………po�ta/22.07.2005, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.07.2005 a fost stins� prin O.P. 
nr.311/08.07.2005 suma de ………… lei, �i cu O.P. nr.372/09.08.2005 
suma de ………… lei. 

 Astfel, pentru perioada 25.07.2005-09.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 
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10.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 
Declara�ia 100 nr………/25.08.2005, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.08.2005 a fost stins�, conform fi�ei pe 
pl�titor, prin O.P. nr.372/09.08.2005 suma de ………… lei, �i cu O.P. 
nr.409/31.08.2005 suma de ………… lei. 

 Astfel, pentru perioada 25.08.2005-31.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma de ………… 
lei. 

 
10.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/26.09.2005, în sum� total� de …………… lei cu 
termen scadent de plat� 26.09.2005 a fost stins� prin O.P. 
nr.452/05.10.2005.   

 Astfel, pentru perioada 26.09.2005-05.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
10.5. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr…………/25.10.2005 în sum� total� de …………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.491/28.10.2005.  

Astfel, pentru perioada 25.10.2005-28.10.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de …………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia nr……, 
din 15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� total� 
de ………… lei  aferente “contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate 
re�inut� de la asigura�i”, urmând s� se decid� respingerea ca 
neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum�. 

 
11. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 

accesorii aferente “taxei pe activitatea de prospec�iuni, 
explorare, exploatare a resurselor minerale”, stabilit� prin 
Decizia de impunere nr……… din data de 15.09.2006, se re�ine: 

Obliga�ia bugetar� în sum� de ………… lei, conform fi�ei pe 
pl�titor a fost stabilit� prin Procesul verbal de control 
nr………/31.03.2005, având termen scadent 31.12.2004 �i a fost stins� 
prin O.P. nr.1124/08.08.2005. 

 Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
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emi�ând Decizia de impunere nr………/15.09.2006, pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia nr.1, 
din 15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� total� 
de ………… lei aferente “taxei pe activitatea de prospec�iuni, 
explorare, exploatare a resurselor minerale”, urmând s� se decid� 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru aceast� sum� 

 
12. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 

accesorii aferente “redeven�e miniere/venituri din concesiuni �i 
închirieri”, stabilit� prin Decizia de impunere nr……… din data de 
15.09.2006, se re�ine: 

 
12.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/25.01.2005 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 20.01.2005 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.361/08.08.2005.  

Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de  
………… lei. 

 
12.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/25.05.2005 în sum� total� de …………… lei cu 
termen scadent de plat� 20.04.2005 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.362/08.08.2005.  

Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
12.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………po�t�/22.07.2005, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 20.07.2005 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.363/08.08.2005.  

Astfel, pentru perioada 30.06.2005-08.08.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
12.4. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/25.10.2005, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 20.10.2005 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.573/28.11.2005.  
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Astfel, pentru perioada 30.06.2005-28.11.2005, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/15.09.2006 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia nr………, 
din 15.09.2006, major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� total� 
de ………… lei aferente ““redeven�e miniere/venituri din concesiuni �i 
închirieri”, urmând s� se decid� respingerea ca neîntemeiat� a 
contesta�iei pentru aceast� sum�. 

 
13. Cu privire la suma total� de ………… lei, reprezentând 

accesorii aferente “contribu�iei pentru concedii �i imdemniza�ii de 
la persoane juridice sau fizice”, stabilit� prin Decizia de 
impunere nr………. din data de 05.04.2007, se re�ine: 

 
13.1. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/22.09.2006, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.09.2006 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.28143/25.10.2006.  

Astfel, pentru perioada 25.09.2006-25.10.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/05.04.2007 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
13.2. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/22.11.2006, în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.11.2006 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.755/05.12.2006.  

Astfel, pentru perioada 27.11.2006-05.12.2006, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/05.04.2007 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
13.3. Obliga�ia bugetar� declarat� de societate prin 

Declara�ia 100 nr………/25.05.2007 în sum� total� de ………… lei cu 
termen scadent de plat� 25.05.2007 a fost stins� conform “fi�ei 
analitice” pe pl�titor, prin O.P. nr.330/25.05.2007.  

Astfel, pentru perioada 25.05.2007-25.06.2007, societatea 
datoreaz� accesorii aferente sumei de ………… lei, organul fiscal 
emi�ând decizia de impunere nr………/22.07.2007 pentru suma total� de 
………… lei. 

 
Având în vedere cele constatate mai sus, rezult� c� organul 

fiscal a calculat corect în sarcina societ��ii prin Decizia 
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nr………/05.04.2007 �i nr………/22.07.2007, major�ri �i penalit��i de 
întârziere în sum� total� de ………… lei aferente “contribu�iei pentru 
concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice”, 
urmând s� se decid� respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei 
pentru aceast� sum�. 

 
Referitor la stingerea obliga�iilor fiscale  efectuat� de 

organul fiscal, în ordinea prev�zut� la art.111 alin.(2) din OG. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, organul fiscal 
competent avea obliga�ia, conform alin.(4) al aceluia�i articol, s� 
în�tiin�eze debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea.  

Din documentele existente la dosarul cauzei, nu rezult� faptul 
c� organul fiscal competent, respectiv A.F.P. Constan�a, a 
în�tiin�at debitorul respectiv, SC CONSTANTA SA Constan�a, despre 
modul în care a fost efectuat� stingerea obliga�iilor fiscale cu 
pl��ile aferente contribu�iilor analizate în spe��. 

Acest fapt nu poate schimba solu�ia în favoarea 
contestatoarei, cel mult s-ar fi preîntâmpinat formularea 
contesta�iilor de fa��,  îns� pe viitor, organul fiscal va avea în 
vedere ca în astfel de situa�ii s� în�tiin�eze debitorul asupra 
modului în care a fost efectuat� stingerea.   

 
Cu privire la afirma�ia petentei potivit c�reia eventualele 

obliga�ii fiscale accesorii sunt stabilite de c�tre organul care 
emite documentul prin care s-a acordat înlesnirea, respectiv de 
c�tre AVAS �i MFP, nicidecum de c�tre Administra�ia Finan�elor 
Publice, se re�ine:   

Potrivit, Codului de procedur� fiscal�, la art.17, cu privire 
la subiectele raportului juridic fiscal, se precizeaz�: 
    „(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, 
unit��ile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum �i alte 
persoane care dobândesc drepturi �i obliga�ii în cadrul acestui 
raport. 
    (2)[…] 
    (3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei �i 
Finan�elor prin Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� �i 
unit��ile sale subordonate cu personalitate juridic�. 
    (4)[…]  

(5) Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, unit��ile sale 
teritoriale, precum �i compartimentele de specialitate ale 
autorit��ilor administra�iei publice locale sunt denumite în 
prezentul cod organe fiscale”. 

 
    Competen�a teritorial� este stabilit� prin art.33 din Codul de 
procedur� fiscal�, astfel: 
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    (1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor 
�i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competen�a 
revine acelui organ fiscal, jude�ean, local sau al municipiului 
Bucure�ti, stabilit prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�, în a c�rui raz� teritorial� se afl� 
domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pl�titorului de venit, 
în cazul impozitelor �i contribu�iilor realizate prin stopaj la 
surs�, în condi�iile legii. 

Fa�� de prevederile legale mai sus citate, rezult� c� petenta a 
interpretat eronat prevederile legale, deoarece: 

1. AVAS nu are competen�� privind administrarea crean�elor 
fiacale, acesta revenind organelor fiscale, respectiv Ministerului 
Economiei �i Finan�elor prin Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal� �i unit��ile sale subordonate cu personalitate juridic�; 

2. Organul fiscal în subordinea ANAF, în a c�rui raz� 
teritorial� se afl� domiciliul fiscal al S.C. CONSTANTA SA, este 
AFP Constan�a, rezultând astfel c� deciziile de impunere privind 
calculul accesoriilor, contestate de societate au fost emise c�tre 
organul competente, respectiv AFP Constan�a. 

  
 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.210 �i ale art.216(1) �i (3) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data 
de 31.07.2007,  se: 

 
 

DECIDE: 
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iilor 
formulate împotriva obliga�iilor stabilite prin Deciziile 
referitoare la obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, nr………/15.09.2006, …………/15.09.2006, …………/15.09.2006 - 
înregistrate sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/05.04.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/17.05.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/31.05.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/04.06.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/22.07.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, Decizia nr………/03.10.2007 - 
înregistrat� sub nr………/05.10.2007, întocmite de AFP Constan�a, 
pentru suma total� de …………… lei, compus din: 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente impozitului pe 
veniturile din salarii; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei de     
asigur�ri sociale datorate de angajator; 
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� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei de 
asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
datorate de angajator;      

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
individuale de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la 
asigura�i; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei de 
asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate datorate de angajator; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente taxei pe    
activitatea de prospec�iuni, explorare, exploatare a 
resurselor minerale; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente redeven�e 
miniere/Venituri din concesiuni �i închirieri; 

� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente contribu�iei 
pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice sau 
fizice; 

 
2. Desfiin�area par�ial� a Deciziilor referitoare la 

obliga�iile de plata accesorii aferente obliga�iilor fiscale, 
nr………/15.09.2006, ………/15.09.2006, ………/15.09.2006 - înregistrate sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/05.04.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/17.05.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/31.05.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/04.06.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/22.07.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, Decizia nr………/03.10.2007 - înregistrat� sub 
nr………/05.10.2007, întocmite de AFP Constan�a, pentru suma total� de 
………… lei, compus din: 

 
� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente v�rs�mintelor de 

la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate; 
� ………… lei - major�ri de întârziere, aferente TVA; 

 
Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ 

fiscal de c�tre A.F.P. Constan�a, care va avea în vedere strict 
considerentele prezentei decizii, act care va fi transmis �i 
Serviciului solu�ionare contesta�ii, în termen de 30 de  zile de la 
data primirii prezentei conform pct.12.7 din OMFP nr.519/2005.  
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Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 
prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  
 
 
 
            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                               Bogdan Iulian  Hu�uc�      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F./4EX 
05.12.2007 


