
 - 1 - 

MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul SoluŃionare ContestaŃii 

 
                                                DECIZIA nr. 1103 din   2014 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată  de 
 ……,  din ….. , judeŃul …… 

 
                      

Cu adresa nr. ….. , înregistrată la Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor Publice 
Ploie şti  sub nr. ……, Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice …..  a înaintat dosarul 
contestaŃiei formulată de ……, cu sediul în ….. , şos. ….. , jude Ńul ….. , cod unic de înregistrare 
….. , împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr……  emisă de organele 
fiscale din cadrul  A.J.F.P. …. . 

 
Obiectul contesta Ńiei  îl constituie sumă totală de ….. lei  reprezentând: 
- …..ei accesorii aferente contribuŃiei individuală de asigurări sociale datorată de personae 

care realizează venituri din activităŃi desfaşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate 
potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; 

- ….. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din activităŃi desfaşurate în baza 
convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent. 

 
Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea 
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contestatoarei în data de ….. , iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la A.J.F.P 
…..  sub nr. …. . 

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei. 
 
I. ……. , sus Ńine urm ătoarele: 
,, […] plata […] a fost efectuată integral în perioada legală, respectiv …..  
Transmiterea obligaŃiilor care se plătesc, se face trimestrial prin D112 la ghişeu, toate declaraŃiile transmise 

în acest mod au fost validate în momentul transmiterii, […] 
Sumele plătite corect în ….. declarate eronat ( mai mici) în declaraŃia D 112 a lunii ….. , au fost corectate ( 

rectificate) prin D112 – rectificativă în luna ….. , aceasta având nr. ….. . 
În consecintă, va solicităm cu respect, sa reanalizaŃi aspectele menŃionate şi să dipuneŃi măsura desfiinŃării 

actului administrativ fiscal, iIegal emis de AdministraŃia Judeteană a FinanŃelor Publice ….. ”. 
 
 II.  Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere legislaŃia în 

vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele:  
A.J.F.P. …..a emis pentru ……, din ….. , judeŃul ….. , Decizia referitoare la obligaŃiile de 

plată accesorii nr. ….. , prin care s-au stabilit dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de  
…..lei , din care ….. lei accesorii sunt aferente contributiei  individuală de asigurări sociale în 
sumă de ….lei datorată de persoane care realizează venituri din activităti desfăşurate în baza 
contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, iar ….. lei accesorii sunt aferente  
impozitului pe veniturile din activităŃi desfaşurate în baza convenŃiilor/contractelor civile încheiate 
potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent în sumă de ….lei. 

Accesoriile aferente contribuŃiei individuală de asigurări sociale au fost calculate pentru 
perioada ……-….., iar accesoriile aferente impozitului  pe veniturile din activitati desfăşurate în 
baza convenŃiilor/contractelor civile au fost calculate pentru perioada ……-….. . 

 
* …… , contestă Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. , prin care s-a 

stabilit obligaŃia de plată de natura accesoriilor în sumă de ….. lei aferente obligatiilor salariale 
din luna …. , susŃinând  că sumele au fost platite corect, însă au fost declarate eronat prin 
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declaratia D 112 a lunii …… , care a  fost corectată ulterior prin declaratia D 112 rectificativă 
depusă în luna …… . 

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează: 

“ Art. 119 - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după 

acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. […] 
Art. 120 - Dobânzi 
(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de 

către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. […] 

Art. 1201*) - PenalităŃi de întârziere 
(1) PenalităŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se 

calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. […] ” 

 
* FaŃă de cele prezentate mai sus şi având în vedere documentele anexate dosarului 

contestaŃiei rezultă următoarele: 
În fapt, prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. , organele fiscale din 

cadrul A.J.F.P ….. au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă de ….. lei  pentru 
neachitarea la termen a obligatiilor datorate pentru ……. , calculul dobânzilor şi penalităŃilor 
efectuându-se pentru perioada ….. -…… . 

Potrivit prevederilor legale, mai sus citate pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de 
către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de 
întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Contestatoarea  precizează că pentru perioada de raportare ….   a platit în termen 
contribuŃiile sociale datorate în sumă de ….. lei şi impozitul în sumă de ….. lei, însă  prin 
declaraŃia D 112 nr. ….. a declarat mai puŃin, respectiv: contribuŃii sociale în sumă de ….. lei şi 
impozit în sumă de …..lei. Ulterior, în data de ….. a depus declaraŃia rectificativă nr. ….. prin 
care a corectat sumele declarate initial mai mici cu sumele datorate.   

 
Din documentele existente la dosarul în cauză, se reŃin următoarele: 
- în data de ….. societatea a depus declaraŃia rectificativă nr. ….. prin care  a rectificat 

debitul declarat iniŃial prin declaratia  D 112 nr. ….. în sumă de …..lei  contribuŃii sociale şi  ….. 
lei impozit, declarând corect sumele datorate şi virate în termen, respectiv ….. lei contributii 
sociale şi ….. lei impozit; 

- societatea a efectuat plata acestor obligaŃii datorate (….. lei + ….. lei) în termenele legale; 
- în urma depunerii declaraŃiei  rectificative au fost generate accesorii. 
 

 Prin Referatul nr. ….. întocmit de A.J.F.P ….. privind propunerile de soluŃionare a 
contestaŃiei formulată de ……., se precizează următoarele: 

,,[…]Accesoriile au fost constituite în urma depunerii declaraŃiei rectificative nr. 2881/24.02.2014 
[…] ……, nu datorează accesoriile din Decizia referitoare la obligaŃiile fiscale accesorii nr. ….. , ca 
urmare a refacerii ordinii de stingere prin procedura de simulare, conform Ordin 2144/2008, deoarece 
creanŃele suplimentare au fost achitate în termenele legale.[…] Calculul accesoriilor […] s-a efectuat prin 
aplicarea prevederilor art. 115 Ordinea stingerii datoriilor din OG nr. 92/2003 […]”. 

Astfel, organele fiscale din cadrul A.J.F.P ……au procedat la reglarea fişei pe plătitor prin 
reconsiderarea ordinii de stingere a obligaŃiilor, fiind respectate prevederile art.115 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, accesoriile în sumă de 27 lei 
nemaifiind datorate. 

   Drept urmare, pentru suma de ….. lei reprezentând accesorii aferente contribuŃiei 
individuală de asigurari sociale datorată de persoane care realizează venituri din activităŃi 
desfaşurate în baza contractelor/convenŃiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent şi a impozitului pe veniturile din activităti desfaşurate în baza 
convenŃiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil precum şi a contractelor de agent  
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(…..lei dobânzi +….. lei penalităŃi), se va admite contesta Ńia formulat ă şi implicit, se va anula 
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….  pentru această sumă. 

 
IV. Concluzionând analiza pe fond  a contesta Ńiei formulată de ……. ……, împotriva 

Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr….. emisă de organele fiscale din cadrul  
A.J.F.P. ……, în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) şi alin.(2) din O.G nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

 
D E C I D E : 

 
 Admiterea total ă a contesta Ńiei  pentru accesoriile în sumă de ….. lei şi implicit anularea 
Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr…… emisă de organele fiscale din cadrul  
A.J.F.P. ….. .                         
                                              

 
                                             DIRECTOR GENERAL,  
 

  


