
                                         MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
AGENTIA NATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

DIRECTIA GENERAL A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PRAHOVA 
Serviciul Solutionare Contestatii

                                                                                                                  
          DECIZIA  nr. 85 din 07 octombrie 2008

                                                                                                              
Cu adresa nr......../......,  inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice

Prahova sub nr....../......., Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti a
inaintat dosarul contestatiei formulata de S.C. ...... S.R.L. din ......., impotriva Deciziilor
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale  nr. ......, nr.
........, nr. ......, nr. ........, nr. ........, nr. ......., nr. ........, nr. ......., nr. ......., nr. ....... si nr.
....... din data de ......., intocmite de  A.F.P. M. Ploiesti.

Obiectul contestatiei îl constituie suma totala de ........ lei, reprezentand:
- ........ lei - majorari de intarziere aferente TVA;
- ........ lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit;
- ........ lei - majorari de intarziere aferente obligatiilor de natura salariala;
- ........ lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din dividende

distribuite                                            persoanelor juridice.  
Contestatia a fost depusa in termenul legal de 30 de zile prevazut de art.207

alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata -Titlul IX
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”. 

Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.

I. - S.C. ..... S.R.L. sustine urmatoarele: 
"Consideram ca netemeinic si nelegal s-au calculat si stabilit a fi datorate

majorarile si penalitatile de intarziere in suma totala de ....... lei, pentru urmatoarele
motive:

1. Toate obligatiile fiscale mentionate in decizia transmisa au fost platite in
termenul legal, fapt ce se poate constata din fisa sintetica a platitorului din evidenta AFP
Ploiesti;

2. S-a omis a se depune de catre SC ...... SRL declaratia 100 si decontul 300 pentru
luna ..... 2007 (singura perioada pentru care aceste declaratii nu au fost depuse in
termenul legal). La depunerea acestora, s-a constatat ca nu sunt inregistrate in evidenta
AFP Ploiesti deconturile TVA pentru lunile ..... 2004, ...... 2005, ...... 2005 si ....... 2005,
plata obligatiilor fiscale fiind efectuata in termenul prevazut de lege;

3. In urma verificarilor documentelor, am constatat:
a) - decontul TVA pentru luna ..... 2004 s-a depus impreuna cu declaratia

administratorului ca nu detine casa de marcat, declaratie ce insotea decontul TVA si
inregistrata cu numarul ......./......2004 (anexam in copie);

b) - decontul TVA pentru luna ...... 2005 a fost depus si inregistrat cu
nr....../......2005 (il anexam in copie);

c) - deconturile TVA pentru lunile ...... 2005 si ..... 2005 s-au transmis impreuna cu
declaratiile 100, declaratii ce sunt inregistrate in evidenta AFP Ploiesti, insa nu am
verificat daca deconturile TVA au numar de inregistrare, imediat dupa depunere. Plata
s-a efectuat in termen;
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d) - pentru obligatiile fiscale aferente lunii ..... 2007, plata s-a efectuat in termenul
legal, fapt ce reiese din fisa sintetica a platitorului din evidenta AFP Ploiesti;

e) - impozitul pe veniturile din dividende distribuite asociatului unic, eronat au fost
declarate la cele distribuite persoanelor juridice. Ulterior s-a depus declaratie
rectificativa, plata efectuandu-se corect.

4. Eronat s-a mentionat in PVCSC nr......./......2008 faptul ca declaratia 100 pentru
luna ..... 2007 nu s-a depus, aceasta fiind depusa si inregistrata cu numarul ...../.....2008.
[...]."  

II. - Prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale nr. ......, nr. ......, nr. ......., nr. ........, nr. ......., nr. ......., nr. ......, nr.
......., nr. ......., nr. ....... si nr. ....... din data de ........, intocmite de  A.F.P.M. Ploiesti pentru
S.C. ...... S.R.L. din ......, s-au calculat accesorii in suma totala de ........ lei aferente
obligatiilor bugetare datorate si neachitate la termenele de scadenta.

III. - Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei si  avand în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada verificata, au rezultat urmatoarele:

* Prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...., nr. ......, nr. .....,
nr. ........, nr. ........., nr. ......., nr. ........, nr. ......., nr. ......., nr. ....... si nr. ....... din data de
........, emise de  A.F.P.M. Ploiesti pentru S.C. ..... S.R.L. ........, au fost calculate accesorii  
in suma totala de ........ lei, pentru perioade cuprinse intre datele de 25.02.2005 si
30.06.2008, pentru neachitarea in termenul legal a obligatiilor fiscale reprezentand TVA,
impozit pe veniturile din salarii, contributia de asigurari sociale datorata de angajator si
asigurati, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata
de angajator, contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator, contributia
angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale, contributia pentru  
asigurari de sanatate datorata de angajator si de asigurati, contributiile pentru concedii si
indemnizatii de la persoane juridice  sau fizice, impozit pe profit si impozit pe veniturile
din dividende distribuite persoanelor juridice. 

* Prin contestatia formulata, S.C. ....... S.R.L. sustine ca nu datoreaza majorarile de
intarziere calculate de organul fiscal teritorial, intrucat toate platile au fost efectuate in
termenul legal, iar declaratiile au fost depuse si ele in termenul legal, exceptie facand
declaratiile aferente lunii ...... 2007.

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precizeaza urmatoarele:

“ Art. 114. - Dispozitii privind efectuarea platii
  (21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata
pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de
plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata.

(22) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent,
distinct pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.

(23) In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate,
distribuirea, in cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contributie sau alta suma
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reprezentand creanta fiscala se face mai intai pentru impozitele si contributiile cu retinere
la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate.

(24) Metodologia de distribuire a sumelor platite in contul unic si de stingere a
obligatiilor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala. [...].

Art. 115. - Ordinea stingerii datoriilor
   (1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si
alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita
nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui
tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este
distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz,
stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:
   a) sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei
fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, [...];
   b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia
cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile art. 169  in mod
corespunzator [...];
  (2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:
   a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;
   b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale
stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;
   c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative,
pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

Art. 119. - Dispozitii generale privind majorari de intarziere
   (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. [...].

Art. 120. -  Majorari de intarziere
   (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate,
inclusiv. [...]."   

Fata de cele prezentate mai sus, rezulta urmatoarele:
1) - Prin Decizia  nr......../....... au fost calculate majorari de intarziere in suma totala

de ...... lei  pentru perioada 25.02.2008 - 22.04.2008 aferente impozitului pe veniturile din
salarii in suma de ........ lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr...../25.02.2008
intocmita pentru luna ianuarie 2008.

Desi suma de ...... lei a fost virata de societatea comerciala in data de 08.02.2008 in
contul unic, totusi aceasta a fost distribuita de programul informatic al M.E.F. pentru
stingerea obligatiilor de plata restante privind impozitul pe profit, conform prevederilor
art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, datoria privind impozitul pe veniturile din salarii in suma de ..... lei aferent
lunii ianuarie 2008, cu termen de plata 25 februarie 2008,  nu a fost stinsa la termenul legal
ci ulterior, in datele de 07.03.2008 si 22.04.2008.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. ....... S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ....... lei
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calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe veniturile din salarii aferent
lunii ianuarie 2008, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge
contestatia ca neintemeiata.

2) - Prin Decizia  nr....../....... au fost calculate accesorii in suma totala de ....... lei  
pentru perioada 25.05.2004 - 22.11.2007 aferente TVA in suma de ....... lei declarata de
contribuabila prin decontul 300 nr....../25.05.2004 intocmit pentru luna aprilie 2004.

In fapt, decontul de TVA aferent lunii aprilie 2004, cu TVA de plata declarata in
suma de ....... lei, a fost depus de S.C. ........ S.R.L. in termenul legal la A.F.P.M. Ploiesti,
unde a fost inregistrat sub nr......../25.05.2004, insa dintr-o eroare acest decont nu a fost
operat de organul fiscal teritorial.

TVA de plata in suma de ....... lei a fost achitata in termenul legal cu O.P. nr...../20
mai 2004, astfel ca, potrivit prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, majorarile si penalitatile de intarziere in suma totala de .......
lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru care, pentru acest capat de
cerere se va admite contestatia.

3) - Prin Decizia  nr......./........ au fost calculate accesorii in suma totala de ....... lei
pentru perioada 25.02.2005 - 20.12.2007 aferente TVA in suma de ....... lei declarata de
contribuabila prin decontul 300 nr......./25.02.2005 intocmit pentru luna ianuarie 2005.

In fapt, decontul de TVA aferent lunii ianuarie 2005, cu TVA de plata declarata in
suma de ........ lei, a fost depus de S.C. ....... S.R.L. in termenul legal la A.F.P.M. Ploiesti,
unde a fost inregistrat sub nr....../25.02.2005, insa dintr-o eroare acest decont nu a fost
operat de organul fiscal teritorial.

TVA de plata in suma de ....... lei a fost achitata in termenul legal cu O.P. nr......./22
februarie 2005, astfel ca, potrivit prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, majorarile si penalitatile de intarziere in suma totala de
........ lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru care, pentru acest capat
de cerere se va admite contestatia.

4) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ...... lei  pentru perioada 27.12.2007 - 07.03.2008 aferente impozitului pe veniturile din
salarii in suma de ...... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr......../03.03.2008
intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, societatea comerciala a omis sa depuna declaratia 100 pentru obligatiile
aferente lunii noiembrie 2007. Desi plata impozitului pe veniturile din salarii in suma de
....... lei s-a efectuat in termenul legal, cu O.P. nr......./07 decembrie 2007, aceasta suma a
stins obligatii de plata restante la data de 07.12.2007 privind impozitul pe veniturile din
salarii, conform  prevederilor art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatia de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii aferenta lunii
noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost declarata in data de 03.03.2008, prin declaratia
100 inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr......, iar stingerea acesteia s-a efectuat in data de
07 martie 2008, prin utilizarea sumelor existente la aceasta data in contul unic.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. ....... S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ...... lei

4



calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe veniturile din salarii aferent
lunii noiembrie 2007, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge
contestatia ca neintemeiata.

5) - Prin Decizia  nr......../....... au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ....... lei pentru perioada 27.12.2007 - 21.02.2008 aferente TVA in suma de ....... lei
declarata de contribuabila prin decontul 300 nr........./03.03.2008 intocmit pentru luna
noiembrie 2007.

In fapt, decontul de TVA aferent lunii noiembrie 2007 nu a fost depus de S.C. ......
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acestuia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrat la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.......

Insa TVA de plata aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost achitata
in termenul legal cu O.P. nr....../20 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ...... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

6) - Prin Decizia  nr...../...... au fost calculate accesorii in suma totala de ....... lei
pentru perioada 25.03.2005 - 22.01.2008 aferente TVA in suma de ....... lei declarata de
contribuabila prin decontul 300 nr...../03.03.2008 intocmit pentru luna februarie 2005.

In fapt, decontul de TVA aferent lunii februarie 2005, cu TVA de plata declarata in
suma de ...... lei, a fost depus cu intarziere la organul fiscal teritorial, respectiv la data de
03.03.2008, insa TVA de plata in suma de ....... lei a fost achitata in termenul legal cu O.P.
nr....../21 martie 2005, astfel ca, potrivit prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile si penalitatile de intarziere in suma
totala de ....... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru care, pentru acest
capat de cerere se va admite contestatia.

7) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ...... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei de asigurari
sociale datorata de angajator in suma de ....... lei declarata de contribuabila prin declaratia
100 nr....../03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. ......
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr......

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr....../07 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ....... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

8) - Prin Decizia  nr....../......... au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ..... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei individuale de
asigurari sociale retinuta de la asigurati in suma de ........ lei declarata de contribuabila prin
declaratia 100 nr....../03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.
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In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. ......
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.......

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr....../07 decembrie 2007,  astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ....... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

9) - Prin Decizia  nr....../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ...... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei de asigurare
pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator in suma de ........ lei
declarata de contribuabila prin declaratia 100 nr......../03.03.2008 intocmita pentru luna
noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. .........
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr........

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr.163/07 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ...... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

10) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ..... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei de asigurari
pentru somaj datorata de angajator in suma de ....... lei declarata de contribuabila prin
declaratia 100 nr....../03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. ........
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.........

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ...... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr......../07 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ....... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

11) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ...... leu pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei
angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale in suma de ...... lei
declarata de contribuabila prin declaratia 100 nr......../03.03.2008 intocmita pentru luna
noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. "......."
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.........

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ....... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr......../07 decembrie 2007, iar la data declararii obligatiei de plata

6



(03.03.2008) aceasta suma exista in contul unic, astfel ca, potrivit prevederilor art.119 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de intarziere
in suma totala de ....... leu nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru care,
pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

12) - Prin Decizia  nr....../....... au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ..... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei pentru asigurari de
sanatate datorata de angajator in suma de ...... lei declarata de contribuabila prin declaratia
100 nr......./03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. "......."
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.........

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ...... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr........./.... decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ........ lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

13) - Prin Decizia  nr......../......... au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ..... lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei pentru
asigurari de sanatate retinuta de la asigurati in suma de 630 lei declarata de contribuabila
prin declaratia 100 nr.147659/03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. "SE
CO TEH" S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a
efectuat in data de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr.147659.

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de 630 lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr.158/07 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de 8 lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

14) - Prin Decizia  nr.580817/21.07.2008 au fost calculate majorari de intarziere in
suma totala de 2 lei pentru perioada 27.12.2007 - 08.02.2008 aferente contributiei pentru
concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice in suma de ...... lei declarata de
contribuabila prin declaratia 100 nr....../03.03.2008 intocmita pentru luna noiembrie 2007.

In fapt, declaratia 100 aferenta lunii noiembrie 2007 nu a fost depusa de S.C. "......"
S.R.L. in termenul legal la organul fiscal teritorial. Depunerea acesteia s-a efectuat in data
de 03.03.2008 si a fost inregistrata la A.F.P.M. Ploiesti sub nr..........

Insa contributia aferenta lunii  noiembrie 2007 in suma de ...... lei a fost achitata in
termenul legal cu O.P. nr........./07 decembrie 2007, astfel ca, potrivit prevederilor art.119
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile de
intarziere in suma totala de ..... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru
care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

7



15) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate accesorii in suma totala de ..... lei
pentru perioada 25.07.2005 - 22.01.2008 aferente TVA in suma de ....... lei declarata de
contribuabila prin decontul 300 nr......./03.03.2008 intocmit pentru luna iunie 2005.

In fapt, decontul de TVA aferent lunii iunie 2005, cu TVA de plata declarata in
suma de ..... lei, a fost depus cu intarziere la organul fiscal teritorial, respectiv in data de
03.03.2008, insa TVA de plata in suma de ..... lei a fost achitata in termenul legal cu O.P.
nr....../20 iulie 2005, astfel ca, potrivit prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, majorarile si penalitatile de intarziere in suma
totala de ....... lei nu sunt datorate de societatea comerciala, drept pentru care, pentru acest
capat de cerere se va admite contestatia.

16) - Prin Decizia  nr......./...... au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ..... lei  pentru perioada 31.12.2007 - 09.01.2008 aferente impozitului pe profit in suma
de ... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr......../25.10.2007 intocmita pentru
trimestrul III 2007.

In fapt, prin declaratia nr......./25.10.2007, societatea comerciala a declarat un
impozit pe profit de plata in suma de ..... lei. Desi plata acestei sume a fost efectuata in
termenul legal de catre S.C. "........" S.R.L., totusi programul informatic al M.E.F. a
distribuit aceasta suma pentru stingerea obligatiilor de plata restante, conform prevederilor
art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, la data de 31.12.2007 societatea comerciala inregistra o restanta la impozitul
pe profit in suma de ....... lei, care a fost stinsa la data de 09.01.2008 prin utilizarea sumelor
incasate in contul unic, conform prevederilor art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "........" S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ......
lei calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit aferent trimestrului III
2007, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge contestatia ca
neintemeiata.

17) - Prin Decizia  nr........./........ au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ........ lei  pentru perioada 31.12.2007 - 22.01.2008 aferente impozitului pe profit
in suma de ...... lei declarat de contribuabila prin declaratia  rectificativa nr......./21.11.2007
intocmita pentru trimestrul II 2007.

In fapt, prin declaratia rectificativa nr......../21.11.2007, societatea comerciala a
declarat o diferenta de impozit pe profit de plata aferenta trimestrului II 2007 in suma de
...... lei. Desi s-a inregistrat o plata in suma de ........ lei cu O.P nr......./07 septembrie 2007,
totusi programul informatic al M.E.F. a distribuit aceasta suma pentru stingerea obligatiilor
de plata restante, conform prevederilor art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata.

Astfel, la data de 31.12.2007 societatea comerciala inregistra o restanta la impozitul
pe profit in suma de ...... lei, care a fost stinsa la data de 22.01.2008 prin utilizarea sumelor
incasate in contul unic, conform prevederilor art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "......." S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ...... lei
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calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit aferent trimestrului II
2007, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge contestatia ca
neintemeiata.

18) - Prin Decizia  nr....../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma totala
de ...... lei  pentru perioada 25.03.2008 - 22.04.2008 aferente impozitului pe veniturile din
salarii in suma de ..... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr....../25.03.2008
intocmita pentru luna februarie 2008.

Desi suma de ....... lei a fost virata de societatea comerciala in termenul legal in
contul unic, totusi aceasta a fost distribuita de programul informatic al M.E.F. pentru
stingerea obligatiilor de plata restante privind impozitul pe profit, conform prevederilor
art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, datoria privind impozitul pe veniturile din salarii in suma de ........ lei aferent
lunii februarie 2008, cu termen de plata 25 martie 2008,  nu a fost stinsa la termenul legal
ci ulterior, in data de 22.04.2008.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "........" S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ........
lei calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe veniturile din salarii aferent
lunii februarie 2008, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge
contestatia ca neintemeiata.

19) - Prin Decizia  nr.........../.......... au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ....... lei  pentru perioada 25.01.2008 - 22.04.2008 aferente impozitului pe profit in
suma de ..... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr......../25.01.2008 intocmita
pentru trimestrul IV 2007.

In fapt, prin declaratia nr......../25.01.2008, societatea comerciala a declarat un
impozit pe profit de plata in suma de ....... lei. Desi plata acestei sume a fost efectuata in
termenul legal de catre S.C. "......." S.R.L., totusi programul informatic al M.E.F. a
distribuit aceasta suma pentru stingerea obligatiilor de plata restante, conform prevederilor
art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, datoria privind impozitul pe profit aferent trim.IV 2007, cu termen de plata
25 ianuarie 2008,  nu a fost stinsa la termenul legal ci ulterior, in datele de 08.02.2008,
09.04.2008 si 22.04.2008.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "......." S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de .......
lei calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit aferent trimestrului IV
2007, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge contestatia ca
neintemeiata.

20) - Prin Decizia  nr........./......... au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ...... lei pentru perioada 31.12.2007 - 22.01.2008 aferente impozitului pe
veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice in anul 2007 in suma de ........ lei
declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr......../25.01.2008.

In fapt, in mod eronat societatea comerciala a declarat prin declaratia 100
nr......../25.01.2008 o obligatie de plata privind impozitul pe veniturile din dividende
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distribuite persoanelor juridice, suma de ........ lei reprezentand de fapt obligatie de plata
privind impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice. Prin declaratia
rectificativa nr....../20.02.2008, societatea comerciala a indreptat aceasta eroare.

Impozitul pe dividende in suma de ....... lei aferent anului 2007 a fost achitat in
termenul legal de S.C. "........." S.R.L., cu O.P. nr........./20 decembrie 2007, astfel ca,
potrivit prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, majorarile de intarziere in suma totala de ...... lei nu sunt datorate de societatea
comerciala, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va admite contestatia.

21) - Prin Decizia  nr......../........ au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ...... lei  pentru perioada 25.04.2008 - 09.07.2008 aferente impozitului pe profit in
suma de ........ lei declarat de contribuabila prin declaratia 100 nr........./25.04.2008
intocmita pentru trimestrul I 2008.

In fapt, prin declaratia nr........../25.04.2008, societatea comerciala a declarat un
impozit pe profit de plata in suma de ...... lei. Desi plata acestei sume a fost efectuata in
termenul legal de catre S.C. "......." S.R.L., totusi programul informatic al M.E.F. a
distribuit aceasta suma pentru stingerea obligatiilor de plata restante, conform prevederilor
art.114 si art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, datoria privind impozitul pe profit aferent trim.I 2008, cu termen de plata 25
aprilie 2008, nu a fost stinsa integral la termenul legal ci ulterior, in datele de 09.05.2008,
09.06.2008, 24.06.2008 si 09.07.2008.

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "......." S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ...... lei
calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe profit aferent trimestrului I
2008, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge contestatia ca
neintemeiata.

22) - Prin Decizia  nr......../......... au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ...... lei  pentru perioada 26.05.2008 - 30.06.2008 aferente impozitului pe
veniturile din salarii in suma de ....... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100
nr......../26.05.2008 intocmita pentru luna aprilie 2008.

Desi plata acestei sume a fost efectuata in termenul legal de catre S.C. "........" S.R.L.
in contul unic, totusi programul informatic al M.E.F. a distribuit aceasta suma pentru
stingerea obligatiilor de plata restante, conform prevederilor art.114 si art.115 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, datoria privind impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii aprilie 2008,
cu termen de plata 25 mai 2008, nu a fost stinsa la termenul legal.  

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "........." S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de .......
lei calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe veniturile din salarii aferent
lunii aprilie 2008, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge
contestatia ca neintemeiata.

23) - Prin Decizia  nr........../............. au fost calculate majorari de intarziere in suma
totala de ...... lei  pentru perioada 25.06.2008 - 30.06.2008 aferente impozitului pe
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veniturile din salarii in suma de ....... lei declarat de contribuabila prin declaratia 100
nr....../25.06.2008 intocmita pentru luna mai 2008.

Desi plata acestei sume a fost efectuata in termenul legal de catre S.C. "......." S.R.L.
in contul unic, totusi programul informatic al M.E.F. a distribuit aceasta suma pentru
stingerea obligatiilor de plata restante, conform prevederilor art.114 si art.115 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Astfel, datoria privind impozitul pe veniturile din salarii aferent lunii mai 2008, cu
termen de plata 25 iunie 2008, nu a fost stinsa la termenul legal.  

Conform prevederilor art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, S.C. "......" S.R.L. datoreaza majorarile de intarziere in suma de ...... lei
calculate pentru neplata in termenul legal a impozitului pe veniturile din salarii aferent
lunii mai 2008, drept pentru care, pentru acest capat de cerere se va respinge
contestatia ca neintemeiata.

IV. - Concluzionand analiza pe fond a contestatiei formulata de S.C. "......."
S.R.L. din ......., in conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) si (2) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31.07.2007, se:

                 D E C I D E :

1. -  Admiterea partiala a contestatiei pentru suma totala de ....... lei
reprezentand:

- ........ lei - majorari si penalitati de intarziere aferente TVA;
- ........ lei - majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale datorata

de angajator;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei individuale de asigurari

sociale retinuta de                                    la asigurati;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei de asigurare pentru accidente

de munca si                                      boli profesionale datorata de angajator;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei de asigurari pentru somaj

datorata de                                             angajator;
- ........ leu - majorari de intarziere aferente contributiei angajatorilor pentru Fondul

de garantare                                        pentru plata creantelor sociale;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de sanatate

datorata de                                          angajator;
-  ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei pentru asigurari de sanatate

retinuta de la                                       asigurati;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente contributiei pentru concedii si indemnizatii

de la                                              persoane juridice sau fizice;
- ........ lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din dividende

distribuite                                            persoanelor juridice,
si pe cale de consecinta, anularea Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr......, nr........., nr......., nr........ si nr........ intocmite de  
A.F.P. M. Ploiesti, pentru sumele admise.
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2. -  Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma totala de ...... lei
reprezentand:

- ....... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile din salarii;
- ....... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit.

3. - Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, republicata  in data
de 31.07.2007 si ale art.11 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta deciziei poate fi atacata in termen de 6 luni de la data primirii la instanta de
contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.

                    DIRECTOR EXECUTIV,
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