
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            DECIZIA NR. 235/     .06.2011 
                 privind solutionarea contestatiei formulate de SC XXXXX SRL 
                 cu sediul social in Sibiu, str. XXXXX nr.Xcorp X, parter 
 
Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din OG 92/ 
2003 cu solutionarea contestatiei formulate de SC XXXXXX SRL, impotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr XXXXX/11.04.2011, emisa de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului Sibiu 
 Contestatia a fost depusa prin avocat in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 R, 
fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu sub nr. 
XXXXX/25.05.2011.La dosarul contestatiei a fost depusa imputernicirea avocationala. 
Decizia de impunere a fost comunicata contribuabilului in data de 26.04.2011  
Suma total contestata este de XXXXX lei si reprezinta penalitati de intarziere. 
 
I  Prin contestatia depusa , petenta solicita: 
- anularea integrala a penalitatilor de intarziere  
Petenta invoca in sustinerea contestatiei urmatoarele: 
- consideram netemeinica si nelegala decizia organului fiscal , avand in vedere ca societatii 
ii sunt aplicabile doua sanctiuni diferite ( dobanzi si penalitati ) pentru aceeasi fapta, 
ambele de aceeasi natura. 
- „ consideram ca, raportat la art. 1082 Codul Civil, prevederile din Codul de Procedura 
Fiscala, privitoare la dubla sanctionare a platii cu intarziere a sumelor datorate bugetului 
general consolidat, prin aplicarea atat de dobanzi de intarziere, cat si de penalitati de 
intarziere sunt netemeinice si nelegale.” 
- atat dobanzile de intarziere cat si penalitatile sunt daune interese. 
 
II. Analizand contestatia, decizia de calcul accesorii nr. XXXXX/11.04.2011, a fost emisa 
in temeiul art. 88 lit c) si art. 119 din OG 92/2003, republicata pentru plata cu intarziere a 
impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului general consolidat , accesorii calculate 
pana in data de 31.03.2011.  
- in temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a 
impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului general 
consolidat, societatea datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere . 



- plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere 
datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale . 
  Prin OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala s- a introdus articolul 120^1, cu urm�torul cuprins: 
    "ARTICOLUL 120^1 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� �i 
nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor." 
  In concluzie, penalitatile de intarziere in suma de XXXX lei, stabilite prin Decizia de 
calcul accesorii nr. XXXXX/11.04.2011 sunt corect calculate si sunt datorate, intrucat sunt 
aferente unor debite neachitate in termenul prevazut de lege. 
Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R                                       
                                                   
 
                                                      DECIDE 
 
Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXXX lei ce reprezinta penalitati 
de intarziere. 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la primire . 
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