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                                              DECIZIA  nr. 259 din 09 martie 2012
                                    

Cu adresa nr. ......./......, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Prahova
sub nr. ....../......, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului Ploie şti  a înaintat dosarul
contestaŃiei formulată de S.C. “.......” S.R.L.  din Ploieşti,......, jud. Prahova,  C.U.I. .......,
împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ...... din ........2012 întocmită de
A.F.P.M. Ploieşti.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ......... lei  reprezentând accesorii
aferente impozitului pe profit.

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1) din
O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale". 

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Societatea comercial ă sus Ńine urm ătoarele:
"[...] SC ...... a funcŃionat un singur an, perioadă în care n-a realizat profit.
FaŃă de această situaŃie, nu avem datorii la bugetul statului şi ca atare vă rugăm să faceŃi corecŃiile

necesare. [...]."

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei şi având în vedere legislaŃia în
vigoare din perioada analizată,  rezultă  următoarele:

* În data de ......2012, A.F.P.M. Ploieşti a emis pentru S.C. “.......” S.R.L. din Ploieşti
Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ....../.......2012 , prin care s-au calculat
dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ....... lei  (...... lei + ........ lei) aferente
impozitului pe profit.

Conform anexei la Decizia nr. ....../.......2012, accesoriile în sumă totală de ....... lei au fost
calculate pentru impozitului pe profit în sumă de ........ lei aferent trimestrului I 2010 individualizat
prin DeclaraŃia 100 nr. ......./22.04.2010 depusă de contribuabil la organul fiscal teritorial, cu
termen de plată 25.04.2010, neachitat în termenul legal. Accesoriile au fost calculate pentru
perioada 01.07.2010 - 31.12.2011 (548 zile întârziere).

* Societatea comercială susŃine că nu datorează accesoriile în sumă totală de ........ lei,
întrucât nu înregistrează datorii la bugetul de stat, societatea funcŃionând un singur an, perioadă
în care nu a realizat profit.

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, actualizată, precizează
următoarele:

“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 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
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    (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru
neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale.
    (2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se datorează şi nu se calculează
penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale principale stinse;
    b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de întârziere este de 5% din
obligaŃiile fiscale principale stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de întârziere este de 15% din obligaŃiile
fiscale principale rămase nestinse.
    (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor. [...].”

* FaŃă de cele prezentate mai sus , rezultă următoarele:

Conform evidenŃei analitice pe plătitor, S.C. "......." S.R.L. înregistrează obligaŃii de plată
restante la bugetul de stat în sumă de ........ lei reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului
I 2010.

ObligaŃia de plată în sumă de ...... lei a fost stabilită de societatea comercială prin
DeclaraŃia 100 nr....... din 22.04.2010, conform prevederilor art.81 alin.(1), art.82 alin.(2) şi
art.85 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:

"Art. 81. - ObligaŃia de a depune declaraŃii fiscale
    (1) DeclaraŃia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de
acesta. 

Art. 82. - Forma şi conŃinutul declaraŃiei fiscale [...]
(2) În declaraŃia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaŃiei fiscale, dacă acest lucru este

prevăzut de lege.
Art. 85. - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

    (1) Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
    a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);".

În baza prevederilor art.110 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraŃia întocmită de contribuabil
şi depusă la organul fiscal teritorial reprezintă titlu de creanŃă, astfel că impozitul pe profit în
sumă de ......... lei stabilit de societatea comercială ca obligaŃie de plată la bugetul de stat pentru
trimestrul I 2010 şi declarat prin DeclaraŃia 100 nr......... din 22.04.2010 este legal datorat,
susŃinerea din contestaŃie conform căreia societatea comercială a funcŃionat un singur an,
perioadă în care nu a înregistrat profit, nuputând fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a
contestaŃiei.

Conform prevederilor  art. 119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, 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.

Astfel, întrucât societatea comercială nu şi-a îndeplinit obligaŃia de a achita la termenul
scadent - 25.04.2010, impozitul pe profit datorat pentru trimestrul I 2010 în sumă de ....... lei,
stabilit prin titlul de creanŃă susmenŃionat întocmit de contribuabil, depus la organul fiscal
teritorial, rezultă că şi accesoriile aferente în sumă totală de ....... lei sunt legal datorate
bugetului de stat, conform prevederilor art. 119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, mai sus citate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se va  respinge contesta Ńia ca neîntemeiat ă.

III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei  formulată de S.C. “.......” S.R.L. din
Ploieşti, în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, actualizată, se
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                      D E C I D E :

1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă pentru suma de ....... lei  reprezentând
accesorii aferente impozitului pe profit.

2. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată
la Tribunalul Prahova în termen de 6 luni de la data primirii.

  
                          DIRECTOR EXECUTIV,

         
              

                                                         

3


