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094811NT 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului …a fost sesizata de 
Administratia Finantelor Publice …, prin adresa nr….din data de 16.11.2011 
inregistrata la directie sub nr. …din data de 17.11.2011, cu privire la 
contestatia formulata de X avand codul unic de inregistrare …şi sediul social 
în … 

Contestaţia, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice … sub 
nr…./11.11.2011, a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr…./17.10.2011 emisă de A.F.P. … şi are ca obiect 
suma totala de ...lei reprezentând: 

- … lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale 

datorată de angajator; 
- … lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale 

reţinută de la asiguraţi; 
-      …lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
-      … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 

datorată de angajator; 
-      … lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurari 

pentru şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-      … lei accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru Fondul 

de garantare pentru plata creanţelor sociale; 
-   … lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 

datorată de angajator; 
-  … lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 

reţinută de la asiguraţi; 
-  … lei accesorii aferente contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii 

de la persoane juridice sau fizice. 
În raport de data emiterii Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 

accesorii nr…./17.10.2011, contestaţia a fost depusă 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 Administraţia Finanţelor Publice … sub nr…./11.11.2011, aşa 
cum rezultă din ştampila registraturii acestei instituţii aplicată pe originalul 
contestaţiei. 

 
Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si 

(2), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) litera a) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor 
Publice Neamt este competenta sa solutioneze pe fond contestatia 
formulata de X din …. 
                      

I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr…./17.10.2011 prin care s-
au stabilit obligaţii de plată accesorii in suma de ...lei aferente 
impozitului pe veniturile din salarii şi contribuţiilor sociale la bugetul general 
consolidat, motivand ca, din cauza modului de realizării a finanţării 



 2 

proiectului pe care îl derulează începând cu data de 03.01.2011 şi a lipsei 
de fonduri, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie – martie 2011 au 
fost achitate din surse proprii în luna iunie 2011, fără a se achita şi salariile 
pentru echipa de implementare a proiectului. 

În luna septembrie 2011 au fost achitate salariile aferente perioadei 
ianuarie – martie 2011, iar obligaţiile faţă de bugetul statului şi fondurile 
speciale au fost comunicate prin declaraţiile 112 rectificate. 

Totodată, contestatara solicită scutirea de la plata penalităţilor, 
conform prevederilor O.G.nr.30/2011, întrucât obligaţiile restante la data de 
31 august 2011 au fost achitate până la data de 31 decembrie 2011. 

 
 
II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 

nr.86766/17.10.2011, organele fiscale din cadrul Administraţiei 
Finanţelor Publice … au stabilit în sarcina contestatoarei, pentru perioada 
25.02.2011 – 22.08.2011, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  obligaţii de plată accesorii în sumă 
totală de ...lei, defalcate astfel: 

-    … lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale datorată de 

angajator; 
- … lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale 

reţinută de la asiguraţi; 
-    … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
-   … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 

datorată de angajator; 
-     … lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurari pentru 

şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     … lei accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de 

garantare pentru plata creanţelor sociale; 
-   …lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 

datorată de angajator; 
-   …lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 

reţinută de la asiguraţi; 
-   … lei accesorii aferente contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii 

de la persoane juridice sau fizice. 
Documentele prin care au fost individualizate obligaţiile de plată 

datorate pentru perioada ianuarie – martie 2011 au fost declaraţiile 112 
nr…./22.09.2011, nr…./22.09.2011 şi nr…./22.09.2011. 

 
  
III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, motivele 

prezentate de contestatara, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificată, se reţin 
următoarele: 
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Cauza supusă soluţionării este dacă măsura privind calcularea 
obligaţiilor de plată accesorii în sumă de ...lei, prin Decizia referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr…./17.10.2011, este legală, în 
condiţiile în care societatea a achitat cu întârziere debitele constituite 
ca obligaţii de plată la bugetul general consolidat al statului. 

 
În fapt, din actele existente la dosar se reţine că prin Decizia 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr…./17.10.2011 organele fiscale 
au stabilit în sarcina contestatoarei accesorii în sumă totală de ...lei pentru 
plata cu întârziere a debitelor aferente lunilor ianuarie, februarie şi martie 
2011,  individualizate ca obligaţii de plată prin declaraţiile 112 
nr…./22.09.2011, nr…./22.09.2011 şi nr…./22.09.2011. 

Petenta contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr…./17.10.2011, motivand ca, din cauza lipsei de fonduri, obligaţiile de 
plată aferente perioadei ianuarie – martie 2011 au fost achitate din surse 
proprii în luna iunie 2011, salariile aferente acestei perioade fiind achitate în 
luna septembrie 2011. 
 

În drept, cauza isi găseşte soluţionarea în dispoziţiile art.119 alin. (1), 
art.120 alin.(1) şi art.120^1 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, unde se precizează: 

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 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) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale.” 
 

În consecinţă, accesoriile se calculează pentru sume datorate şi 
neplătite la bugetul general consolidat. 

Din actele existente la dosarul cauzei se reţine că întrucât societatea 
a achitat cu întârziere debitele constituite ca obligaţii de plată pentru 
perioada ianuarie 2011 – martie 2011, organele fiscale din cadrul 
Administraţiei Finanţelor Publice …, au stabilit în sarcina contestatoarei 
accesorii în sumă totală de ...lei. 

Argumentele aduse de contestatară nu pot fi reţinute în soluţionarea 
favorabilă a cauzei întrucât legislaţia în vigoare nu prevede excepţii privind 
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exonerarea de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în situaţia în 
care debitorii nu dispun de surse de finanţare pentru achitarea obligaţiilor 
către buget. 
 În ceea ce priveşte solicitarea petentei cu privire la scutirea de la 
plata penalităţilor, conform prevederilor O.G.nr.30/2011, precizăm că asupra 
acestui aspect s-a pronunţat Administraţia Finanţelor Publice …, prin adresa 
nr…./16.11.2011. 

Având în vedere dispoziţiile legale citate mai sus, şi actele aflate la 
dosarul cauzei, precum şi faptul că societatea nu contestă modul de calcul 
al accesoriilor, sub aspectul bazei de calcul, numărului zilelor de întârziere, 
cotelor aplicate, se reţine că în mod legal organele fiscale au stabilit în 
sarcina contestatoarei accesorii în sumă de ...lei, prin  Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr…./17.10.2011. 

Prin urmare, în baza prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.11.1, lit.a) din Ordinul 
Preşedintelui A.N.A.F. nr.2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, potrivit căruia “contestaţia poate fi respinsă ca: a) 
neîntemeiată, în situaţia în care argumente de fapt şi de drept prezentate în 
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat”, urmează să fie respinsă ca neîntemeiată 
contestaţia pentru suma totală de ...lei. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, în temeiul 

prevederilor art. 210, art.216 alin.(1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, se 
 

D E C I D E: 
 
 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de X din … 
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr…./17.10.2011 
emisă de Administratia Finantelor Publice …, pentru suma de ...lei 
reprezentând: 

- … lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
- … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale 

datorată de angajator; 
-… lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale 

reţinută de la asiguraţi; 
-    …  lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale datorată de angajator; 
-   … lei accesorii aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj 

datorată de angajator; 
-     … lei accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurari pentru 

şomaj reţinută de la asiguraţi; 
-     … lei accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru Fondul de 

garantare pentru plata creanţelor sociale; 
-   … lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 

datorată de angajator; 
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-  … lei accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate 
reţinută de la asiguraţi; 

-  … lei accesorii aferente contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii 
de la persoane juridice sau fizice. 
 

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

 
 

 
 


