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DECIZIA NR. DRc  4581/22.10.2013 
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

S.C. X,  
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

 Iaşi sub nr. …  
 

 
 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Hârlău, din cadrul aceleiaşi instituţii, cu adresa …, înregistrată 
la instituţia noastră sub nr. …, cu privire la contestaţia formulată de S.C. X 
S.R.L. cu sediul în oraş, str., nr., bl., tronson, jud. Iaşi, cod unic de 
înregistrare ….. 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …. 
  Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă 
penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată.   

        Contestaţia este semnată de către d-na Y în calitate de 
administrator al S.C. X, şi poartă amprenta ştampilei societăţii în original. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal a fost emis în 
data de 30.08.2013, iar contestaţia a fost depusă în data de 03.09.2013, la 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Hârlău, unde a fost înregistrată sub nr. .... 
  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare nr. …, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul 
atacat, respectiv Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, prin care se precizează 
că potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările 
şi completările ulterioare, conform căruia pentru rata de eşalonare la plată 
achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 



 
      

 
 

 2
www.anaf.ro 

eşalonare, se percepe o penalitate de 10%, care se comunică 
contribuabilului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 
  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
 
  I. S.C. X, contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. …, prin care a fost obligată la plata sumei de S lei, sumă ce 
reprezintă penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată. 
           Contestatoarea menţionează faptul că pentru luna august 
termenul de plată la eşalonare era în data de 16.08.2013, dată ce a fost 
declarată zi liberă, motiv pentru care a plătit în prima zi lucrătoare, 
respectiv 19.08.2013.  
            
                  II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău precizează 
că în temeiul art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru rata de eşalonare achitată cu 
întârziere s-au calculat penalităţi în sumă de S lei prin Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. …. 
 

      III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin 
următoarele: 
           Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a 
procedat în mod legal la emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. … şi la stabilirea în sarcina petentei a penalităţilor 
în sumă de S lei, pentru perioada 16.08.2013 - 19.08.2013, în condiţiile 
în care ziua de 16.08.2013 a fost declarată zi liberă, iar plata a fost 
efectuată în prima zi lucrătoare, respectiv 19.08.2013. 
 
                 În fapt, conform graficului de eşalonare al Deciziei de eşalonare 
la plată nr. …, termenul de plată a sumei de S lei aferentă lunii august este 
în data de 16.08.2013. 
                 S.C. X a plătit rata la eşalonare în data de 19.08.2013, conform 
chitanţelor seria TS7 nr. .. şi TS7 nr. .., deoarece prin Hotărârea Guvernului 
nr. 590/14.08.2013, ziua de 16.08.2013 s-a stabilit ca zi liberă pentru 
salariaţii din sectorul public. 
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                 Ca urmare, pentru perioada 16.08.2013 – 19.08.2013, Serviciu 
Fiscal Orăşenesc Hârlău prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. … a stabilit în sarcina S.C. X, penalităţi datorate în cazul 
eşalonărilor la plată în sumă de S lei. 
                               
                  În drept, sunt aplicabile prevederile art. 111 alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
                  „ART. 111*) 
                  Termenele de plată 
                  […] 
                  (3) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, 
precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte 
prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.” 
 
  Potrivit dispoziţiilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
                     “ART. 12 
                   Penalitate 
                   (1) Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere 
până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, potrivit 
art. 10 alin. (1) lit. c), precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale 
marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de rambursare, potrivit art. 6 alin. (4), se 
percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit 
prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală”. 
 

        Ca urmare, organul fiscal a stabilit în sarcina contestatoarei 
penalităţi în sumă de S lei prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. …, pentru perioada 16.08.2013-19.08.2013. 
         Totodată prin Hotărârea Guvernului nr. 590/14.08.2013, 
Guvernul României a stabilit ca zi liberă pentru salariaţii din sectorul public 
ziua de 16.08.2013. 
          Astfel prin prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
                  „ART. 16 
                  Calcularea termenelor 
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                  (2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) 
sfârşesc într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este 
suspendat, acestea se vor prelungi până la sfârşitul primei zile de 
lucru următoare.” 
 
          Din normele legale citate mai sus rezultă că data de 16.08.2013 
stabilită ca termen de plată pentru eşalonare prin Decizia de eşalonare la 
plată nr. … fiind declarată zi liberă, plata trebuia făcută în prima zi 
lucrătoare, respectiv în data de 19.08.2013. 

        Deoarece prin Referatul cu propuneri de soluţionare a 
contestaţiei formulate de S.C. X, Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău în 
calitate de organ fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat 
menţionează doar că  „accesoriile au fost calculate  prin aplicarea unui 
procent de 10% din rata achitată cu întârziere, potrivit cu art. 12 din OUG 
29/2011 conform căruia pentru rata de eşalonare la plată achitată cu 
întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, se 
percepe o penalitate de 10%, care i se comunică contribuabilului prin 
decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii” fără însă a face 
propuneri de soluţionare a contestaţiei având în vedere argumentele 
contestatoarei şi documentele în susţinere, aşa cum se dispune la pct. 3.6. 
din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013, prin 
adresa nr. …, organul de soluţionare competent a solicitat organului fiscal 
să facă precizări referitoare la motivaţia contestatoarei. 

       Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău prin adresa nr. … înregistrată 
la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, ne 
comunică următoarele: „precizăm că în contestaţia depusă contribuabilul 
motivează întârzierea la plată a ratei aferente lunii august prin faptul că 
data de 16.08.2013 a fost declarată zi liberă, iar plata a fost efectuată în 
prima zi lucrătoare, respectiv 19.08.2013”. 
        Ca urmare, având în vedere prevederile legale menţionate mai 
sus, precizările organului fiscal şi documentele existente la dosarul cauzei 
urmează a se admite ca întemeiată contestaţia formulată de S.C. X şi 
anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … în sumă 
de S lei. 
                  
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 16 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul 
general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi 
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                                                  DECIDE: 
 
 
                     Art. 1 Admiterea, ca întemeiată, a contestaţiei formulate de S.C. 
X, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … pentru 
suma de S lei, reprezentând penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la 
plată. 
 
        Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Serviciului Fiscal Orăşenesc Hârlău, spre a fi dusă 
la  îndeplinire. 
 
                În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 
   DIRECTOR GENERAL,   
          
                                                                           ŞEF SERVICIU                                  
                                                             SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,               
                                                                       
 
 
                        


