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DECIZIA NR. 374 /.2013 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de  

S.C. .X.  SA   
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor  

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  
sub nr. 907779 din data de 12.11.2013   

 
 

Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală .X., prin 
adresa nr. .X./2013, înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr.X/12.11.2013, cu privire 
la contestaţia formulată de S.C. .X. SA cu domiciliul fiscal în judeţul .X., sat .X., 
comuna .X., CUI .X., înregistrată la O.R.C. sub nr. .X.. 

La data depunerii contestaţiei, contribuabilul era înregistrat la poziţia .X. 
din anexa nr.X. la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. .X./2012 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. .X./2010 privind organizarea activităţii .X., 
cu modificările şi completările ulterioare. 

S.C. .X. SA contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr..X./2013, respectiv suma de .X. lei, reprezentând:  
- .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator; 
- .X.lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de 
la asiguraţi; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale datorată de angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj 
reţinută de la asiguraţi; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de 
la asiguraţi. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţ ia Generală de Soluţ ionare a 
Contestaţ i i lor 

Str. Apolodor nr. 17 
Sector 5, Bucureşti 
Tel : + 021 319 97 54 interior 2043 
Fax : + 021 336 85 48 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
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 Chiar şi în raport de data emiterii Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr..X./2013, respectiv 01.08.2013 contestaţia a fost depusă la organul 
fiscal emitent al actului atacat în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată la Direcţia 
Generală .X. la data de 26.08.2013, astfel cum rezultă din  
ştampila D.G..X. aplicată pe contestaţia aflată în original la dosarul cauzei. 

 

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din 
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este investită legal să se 
pronunţe asupra contestaţiei formulată de S.C. .X. SA. 

 
 I. S.C. .X. SA solicită anularea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. .X./2013, emisă de Direcţia Generală .X., respectiv a sumei de 
.X. lei, reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii 
şi contribuţiilor sociale. 
  
 Contestatara precizează că declaraţiile rectificative prin care s-au stabilit 
sume suplimentare de plată pentru care organul fiscal a calculat accesorii, au 
fost întocmite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile 
obţinute de angajaţii societăţii. 
 Astfel, contestatara susţine că ˝pentru d-na .X. s-au depus declaraţii 
rectificative în data de 25.06.2013 pentru perioada decembrie 2011-mai 2012˝, 
iar ˝pentru d-na .X. s-au depus declaraţii rectificative în data de 13.05.2013 
pentru perioada ianuarie 2011-mai 2012˝.  
 
 II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./2013, 
organul fiscal a calculat în sarcina contestatarei accesorii pentru plata cu 
întârziere a impozitelor şi contribuţiilor sociale, în sumă de .X. lei (calculate 
pentru perioada 25.02.2012 – 25.06.2013), reprezentând: 
- .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator; 
- .X.lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de 
la asiguraţi; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale datorată de angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj 
reţinută de la asiguraţi; 
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-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de 
la asiguraţi. 
 Documentele prin care au fost individualizate obligaţiile de plată principale 
pentru care au fost calculate aceste accesorii sunt menţionate în anexa la 
decizia contestată.  

 

 Accesoriile au fost calculate în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor şi 
contribuţiilor sociale.   

 
III. Luând în considerare constatările organului fiscal, motivele 

prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum 
şi actele normative în vigoare în perioada verificată, se reţin următoarele: 

 

1. Referitor la suma de .X. lei, cauza supusă soluţionării este daca 
accesoriile aferente neachitarii contributiilor sociale calculate asupra 
drepturilor salariale declarate prin declaratii rectificative depuse urmare 
faptului ca societatea a fost obligata de instanta prin hotarari judecatoresti 
irevocabile sa achite diferente de drepturi salariale se datoreaza de la data 
de 25 a lunii urmatoare celei la care se refera aceste drepturi salariale sau 
de la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite respectivele 
drepturi salariale.   
 
 În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2013 
au fost stabilite de organele fiscale accesorii în sumă totală de .X. lei, aferente 
impozitului pe veniturile din salarii, contribuţiei de asigurări sociale datorată de 
angajator, contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, 
contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată 
de angajator, contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, 
contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi, 
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator şi contribuţiei 
pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi. 
 Din anexa la decizia contestată, reiese că documentele prin care au fost 
individualizate obligaţiile de plată principale pentru care au fost calculate aceste 
accesorii sunt declaraţiile rectificative depuse de contestatară în data de 
25.06.2013 (pentru d-na .X., ce vizează perioada decembrie 2011-mai 2012) şi 
declaraţii rectificative depuse de contestatară în data de 13.05.2013 (pentru d-na 
.X., ce vizează perioada ianuarie 2011-mai 2012). 
 Astfel, din totalul accesoriilor în sumă de .X. lei, .X. lei reprezintă accesorii 
aferente debitelor din declaraţiile rectificative depuse în data de 25.06.2013, 
respectiv: 
- .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
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- .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator; 
- .X.lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de 
la asiguraţi; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale datorată de angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj 
reţinută de la asiguraţi; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de 
la asiguraţi. 
  
 S.C. .X. SA contestă aceste accesorii susţinând că au fost calculate în mod 
eronat la sume suplimentare de plată acordate doamnei .X. - angajată a 
societăţii, în baza Sentinţei civile nr. .X./.X./2013. 

 
În drept, potrivit art.431 (2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă: 
        “Efectele lucrului judecat 
         (2) Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, 
dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”, coroborat cu art.435 din 
acelaşi act normativ care stipulează: 
       “Obligativitatea şi opozabilitatea hotărârii 
       (1) Hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai între 
părţi şi succesorii acestora. 
      (2) Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din 
urmă nu face, în condiţiile legii, dovada contrară.” 
        Se reţine că hotărârea judecătorească definitivă se situează în sfera actelor 
de autoritate publică investită fiind cu o eficienţă specifică de către ordinea 
juridică reprezentând prezumţie legală absolută şi irefragabilă de conformitate a 
hotărârii cu adevărul, conform principiului res judecata pro veritate habetur. 

În ceea ce priveşte modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere, acestea au fost stabilite in conformitate cu prevederile art.119, art.120 
si 120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit cărora: 
 ˝ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
     (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere.˝ 
˝ART. 120 
    Dobânzi 
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     (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă 
şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.˝ 
˝ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 

 (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…]˝ 
  Faţă de prevederile legale invocate, se reţine se retine ca, pentru 
neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se 
datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Dobanzile se 
calculeaza de la scadenta pana la data stingerii inclusiv. 

Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru plata cu intarziere a 
obligatiilor fiscale si nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Nivelul 
penalitatilor este cel prevazut de lege. 

La art.111 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, se specifica: 

“(1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de 
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.” 

 
În speţă sunt aplicabile prevederile art.296^18 alin.(5^1) şi alin. (9) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vigoare începând cu data de 01.01.2012, unde se precizează: 

“ART. 296^18*) 
(5^1) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferenţe 
de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, contribuţiile 
sociale datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se 
virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste 
sume. 
................................................................................................................................ 
(9) Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute potrivit alin. (1) se virează 
la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu 
contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit 
legii.˝  
 

Din prevederile legale mai sus enunţate, se reţine că pentru diferenţele 
de drepturi salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti pronunţate 
anterior datei de 01.01.2012 şi plătite după această dată, respectiv stabilite în 
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baza unor hotărâri judecătoreşti pronunţate ulterior datei de 01.10.2012, 
contribuţiile sociale datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la data 
efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au 
fost plătite aceste sume. 

In acelasi sens este si punctul de vedere al Directiei Generale .X., aflat la 
dosarul cauzei, potrivit caruia: “[…] în cazul hotărârilor definitive şi irevocabile 
pronunţate de instanţa judecătorescă competentă anterior datei de 01.01.2012 şi 
pentru care plata sumelor reprezentând drepturi salariale sau diferenţe de salarii 
acordate în baza acestor hotărâri a fost efectuată anterior acestei date, se 
datoreză obligaţii fiscale accesorii începând cu ziua imediat următoare scadenţei 
prevăzute la art.296^18 alin.9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare şi până la data stingerii inclusiv. 

Nu se datorează obligaţii fiscale accesorii pentru contribuţiile sociale 
aferente drepturilor salariale stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi 
irevocabile care au fost pronunţate anterior datei de 01.01.2012, în situaţia în 
care aceste drepturi au fost plătite ulterior acestei date persoanelor cărora li se 
cuveneau, precum şi în situaţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile 
care au fost pronunţate după data de 01.01.2012 şi puse în executare după 
această dată, cu condiţia ca aceste contribuţii sociale potrivit legii să se vireze 
până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite drepturile 
salariale în cauză. ” 

Totodata, potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1045/2012 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate" în urma acordării unor drepturi băneşti în 
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile contribuabilul va depune 
declaraţie rectificativă, completată conform modelului prevazut in acest act 
normativ. 

 

Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că prin Sentinţa 
civilă nr. .X./.X./2013, definitivă, pronunţată în Dosarul nr..X./.X./2012, Tribunalul 
.X. a dispus anularea deciziei nr..X./2011 prin care .X. – angajată a S.C. .X. SA a 
fost sancţionată disciplinar cu retrogradarea din funcţia de director hotel pe o 
durată de 60 de zile pe funcţia de recepţioner hotel, obligând S.C. .X. SA la plata 
în favoarea acesteia a diferenţelor salariale prevăzute în contractul individual de 
muncă pe perioada sancţionării. 

 
 Astfel, în vederea acordării drepturilor salariale retroactive, se reţine că 

S.C. .X. SA a depus în data de 25.06.2013, declaraţii rectificative pentru doamna 
.X. aferente perioadei decembrie 2011-mai 2012, cu sumele stabilite suplimentar 
de instanţă. 

Prin adresa nr. .X./2013, organul fiscal a solicitat contestatarei să 
precizeze dacă sumele declarate au fost actualizate cu indicele de inflaţie la data 
plăţii. 
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 Din adresa de răspuns nr. .X./2013 a S.C .X. SA reiese că debitele din 
declaraţiile rectificative din data de 25.06.2013 nu au fost actualizate cu indicele 
de inflaţie, contestatara precizând că a depus din nou declaraţii rectificative ˝în 
data de 17.10.2013 pentru perioada  decembrie 2011-mai 2012 cu sumele 
actualizate cu indicele de inflaţie˝. 
 
 Organul de soluţionare a contestaţiei reţine că S.C. .X. SA a fost obligată 
de instanţă la plata unor diferenţe salariale pentru doamna .X., dar la data plăţii 
acestora a omis actualizarea lor cu indicele de inflaţie.    
  

 Având în vedere că sentinţele judecătoreşti definitive se execută întocmai 
de către persoana obligată, respectiv persoana obligată trebuie să se 
conformeze tuturor dispoziţiilor cuprinse în dispozitivul hotărârii pe care trebuie 
să le execute, astfel cum sunt formulate de instanţa de judecată, S.C. .X. SA a 
fost obligată, prin Sentinţa civilă nr. .X./.X./2013, la plata în favoarea 
contestatarei .X. a diferenţelor salariale prevăzute în contractul individual de 
muncă pe perioada sancţionării, contestatarei revenindu-i obligaţia de a calcula, 
reţine şi de a vira impozitele şi contribuţiile aferente acestor diferenţe, actualizate 
cu indicele de inflaţie. 
 Se reţine că principiul de drept “a majori ad minus” – cine poate mai mult 
poate şi mai puţin, consfinţeşte îndreptăţirea celui investit cu anumite drepturi de 
legiuitor de a beneficia şi de o sferă mai restrânsă a acelora. Astfel, atâta timp 
cât contestatara a pus în aplicare dispoziţiile instanţei în ceea ce priveşte 
acordarea drepturilor salariale, mai puţin actualizarea cu indicele inflaţiei, în baza 
principiului invocat nu se poate accepta sancţionarea contestatarei cu calculul de 
accesorii, de la scadenţă, stabilită în funcţie de perioada la care drepturile 
salariale se referă şi nu în funcţie de data plăţii, respectivelor diferenţe de 
drepturi salariale,  mai ales că din documentele aflate la dosarul cauzei reiese că 
S.C. .X. SA a depus ulterior declaraţii rectificative ˝în data de 17.10.2013 pentru 
perioada  decembrie 2011-mai 2012 cu sumele actualizate cu indicele de 
inflaţie˝. 
  

Astfel că, pentru contribuţiile sociale aferente drepturilor salariale achitate 
dupa data de 01.01.2012 in baza sentinţelor civile si deciziilor civile definitive, 
executorii şi irevocabile emise de instanţele de judecată competente, societatea 
nu datora obligaţii fiscale accesorii calculate până la scadenţa rezultată în urma 
declaraţiei rectificativă (27.05.2013). 

 
Avand in vedere ca organele fiscale, prin decizia de calcul accesorii 

contestată au calculat accesorii şi pentru contribuţiile sociale aferente drepturilor 
salariale achitate după 01.01.2012 în baza unor hotărâri judecătoreşti 
irevocabile, calcularea acestor accesorii s-a efectuat de la 25.01.2012 în funcţie 
de perioada la care se referă veniturile de natură salarială şi nu de data plăţii, 
aşa cum s-a reţinut mai sus, se vor face aplicaţiunea prevederilor art.216 alin.(1) 



  

 
 
  

 

8

din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 
“(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori 
respinsă”, se va admite contestaţia şi se va anula parţial Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2013 respectiv pentru suma de .X. lei, 
reprezentând accesorii aferente diferenţelor de salarii stabilite în baza unei 
hotărâri judecătoreşti definitive după data de 1 ianuarie 2012. 

  
2. Referitor la suma de .X. lei, cauza supusă soluţionării este 

legalitatea calculării de accesorii aferente diferenţelor dintre contribuţiile 
de asigurări sociale datorate de angajator pentru condiţii normale de 
muncă şi contribuţiile calculate pentru condiţii deosebite de muncă, 
stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.  
 
 În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2013 
au fost stabilite de organele fiscale accesorii în sumă de .X. lei aferente 
diferenţelor de contribuţii de asigurări sociale datorată de angajator calculate la 
debitele din declaraţiile rectificative depuse de contribuabil în data de 
13.05.2013.  
   

 S.C. .X. SA contestă aceste accesorii susţinând că diferenţele respective au 
fost acordate în baza Deciziei civile nr. .X./2012. 
 

În drept, potrivit art.431 (2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, citate anterior se reţine că hotărârea judecătorească definitivă 
se situează în sfera actelor de autoritate publică investită fiind cu o eficienţă 
specifică de către ordinea juridică reprezentând prezumţie legală absolută şi 
irefragabilă de conformitate a hotărârii cu adevărul, conform principiului res 
judecata pro veritate habetur. 

  
În speţă sunt aplicabile şi prevederile art.296^18 alin.(5^1) şi alin. (9) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
anterior citate, aplicabile începând cu data de 01.10.2012, potrivit cărora pentru 
diferenţele de drepturi salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti 
pronunţate anterior datei de 01.01.2012 şi plătite după această dată, respectiv 
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti pronunţate ulterior datei de 
01.10.2012, contribuţiile sociale datorate potrivit legii se calculează şi se reţin la 
data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care au fost plătite aceste sume. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.120^1 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în perioada 
25.02.2011 - 25.04.2013 (perioada pentru care organul fiscal a calculat 
accesoriile contestate):  
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˝ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
     (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere.˝ 
˝ART. 120 
    Dobânzi 
     (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă 
şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.˝ 
˝ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 

 (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.[…]˝ 
  
  Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la 
termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.  
 

Din actele existente la dosarul cauzei se reţine că prin Decizia civilă nr. 
.X./2012, definitivă şi irevocabilă, pronunţată în Dosarul nr..X./2010, Curtea de 
Apel .X. a obligat S.C. .X. SA la plata în favoarea angajatei .X. a diferenţelor de 
contribuţii sociale dintre grupa a-III-a de muncă şi cele aferente condiţiilor 
deosebite de muncă, pentru perioada 01.04.2001 la zi, deci nu au fost acordate 
sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, modificându-se numai 
procentul de contribuţie la asigurările sociale datorat de către angajator. 

În consecinţă, dispoziţiile sentinţei civile privitoare la numita .X. nu vizează 
diferenţe de salarii în sensul art.296^18 alin.(5^1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fapt pentru care societatea 
nu se poate prevala de dispoziţiile acestui text de lege, fiindu-i aplicabilă norma 
generală privitoare la calculul de accesorii de la scadenţa obligaţiei principale şi 
până la data stingerii. 

 Astfel, S.C. .X. SA a depus în data de 13.05.2013, declaraţii rectificative 
pentru doamna .X. aferente perioadei ianuarie 2011-decembrie 2012, cu sumele 
stabilite suplimentar de instanţă doar pentru contribuţia de asigurări sociale 
datorată de angajator (modificarea condiţiilor de muncă de la condiţii normale de 
muncă la condiţii deosebite de muncă). 
  

 Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că organele fiscale au 
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stabilit în mod corect în sarcina contestatoarei accesorii aferente diferenţelor 
dintre contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru condiţii 
normale de muncă şi contribuţiile calculate pentru condiţii deosebite de muncă, 
stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.  
 
 În acelaşi sens este şi punctul de vedere al Direcţiei Generale .X., exprimat 
prin adresa nr. .X./2012 într-o speţă similară, potrivit căruia pentru diferenţele de 
contribuţii de asigurări sociale acordate în baza unor hotărâri ale instanţei ce 
privesc acţiuni de constatare a încadrării într-o altă grupă de muncă, se 
datorează accesorii, începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei 
fiscale pentru care s-a stabilit diferenţele şi până la data stingerii acestora 
inclusiv.  
  

Prin urmare, în baza prevederilor legale mai sus citate şi a motivelor 
prezentate, în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.450/2013 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:  
    “Contestaţia poate fi respinsă ca:  
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în 
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat”, 
se va respinge ca neîntemeiată contestaţia societăţii pentru suma de .X. lei, 
reprezentând accesorii aferente diferenţelor de contribuţii sociale datorate de 
angajator.  
  
 Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale invocate în 
cuprinsul prezentei decizii, precum şi în temeiul art.216 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.a) din 
O.P.A.N.A.F. nr.450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, se: 
 

 
D E C I D E  

 
1. Admiterea contestaţiei şi anularea parţială a Deciziei referitoare la 

obligaţiile de plată accesorii nr..X./2013, emisă de organele fiscale din cadrul 
Direcţiei Generale .X. pentru suma totală de .X. lei reprezentând:  
- .X. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator; 
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- .X.lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinută de 
la asiguraţi; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale datorată de angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de 
angajator; 
-   .X. lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj 
reţinută de la asiguraţi; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de 
angajator; 
-    .X. lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de 
la asiguraţi.  
 

2. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de S.C. .X. S.A. 
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .X./2013, emisă 
de Direcţia Generală .X. pentru suma de .X. lei, reprezentând accesorii aferente 
contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator. 
  
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau Tribunalul .X., în 
termen de 6 luni de la data comunicării. 
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