
MINISTERUL  FINANTELOR PUBLICE 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PRAHOVA 
Birou Solutionare Contestatii

                                         
DECIZIA  nr. 17 din 03 martie 2009

                                    privind solutionarea contestatiei formulata de
                                   S.C. “.........”SRL  din ......., Jud.Prahova

                                     
            Cu adresa nr......., inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Prahova sub
nr......., Administratia  Finantelor Publice Contribuabili  Mijlocii  Prahova a inaintat
dosarul contestatiei formulate de S.C. “......”SRL   din ....., Str....., nr..... Jud.Prahova,
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale
nr. ...., intocmita de  A.F.P.C. M.Prahova.

Obiectul contestatiei îl constituie suma totala  de ... lei reprezentand majorari de
intarziere aferente obligatiilor de natura salariala.

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”, respectiv
actul atacat a fost transmis catre contestatoare prin posta la data de ...., iar contestatia a fost
depusa si inregistrata la A.F.P.C.M.Prahova sub nr...... 

I. - Sustinerile societatii contestatoare sunt urmatoarele:
"[...] Avand in vedere prevederile Codului de Procedura Fiscala - Art.68 Calcularea

termenelor- .
 Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor
prevazute de Codul de Procedura Fiscala, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in
materie , daca legea fiscala nu dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului
de procedura civila.

Si avand in vedere prevederile Codului de procedura civila - Capitolul III-
termenele, art.101”...(5) Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala , sau
cand serviciul este suspendat, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru
urmatoare.” 
 Contestam suma de .. lei reprezentand majorari de intarziere calculate pentru perioada ....
- ..... pentru plata cu intarziere a obligatiilor la bugetul general consolidat, intrucat zilele
de 27 si 28 decembrie au fost zile nelucratoare, termenul legal de depunere a declaratiilor
si plata a obligatiilor fiind data de 29.12.2008..

Anexam copie dupa declaratia depusa ....... din ......, decontul de TVA ...., cererea de
compensare nr. ...... si decizia de calcul accesorii nr... din ....”

II. Prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente  obligatiilor
fiscale nr......., intocmita de  A.F.P.C.M. Prahova pentru  S.C. “....” SRL din .....,
jud.Prahova, s-au calculat accesorii in suma totala de ... lei aferente obligatiilor bugetare
datorate, neachitate la termenele de scadenta si declarate de societate organelor fiscale
teritoriale  pentru perioada ....  -........
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III.  Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei si  avand în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada verificata, au rezultat urmatoarele: 

  Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .... emisa de A.F.P.C.M.
Prahova pentru S.C. “.....” SRL, au fost calculate majorari de intarziere in suma totala de ...
lei  pentru neachitarea in termenul legal a obligatiilor fiscale , din care se contesta majorari
in suma de ....lei aferente contributiilor salariale declarate de societate  pentru luna ... si
virate in data de ....    

Majorarile au fost calculate  pentru perioada ... - ... ( ... zile) prin aplicarea cotei de
0,1% asupra sumelor declarate si nevirate in termen , conform prevederilor art.120, alin.(1)
din O.G. Nr.92/2003.

*  Prin contestatia formulata, societatea comerciala considera nelegal calculul
majorarilor  de intarziere  in suma de .. lei aferente obligatiilor de natura salariala, sustinand
ca pentru perioada ..... - ....  nu datoreaza majorari de intarziere “ intrucat ... si ... au fost zile
nelucratoare,  termenul legal  de depunere a declaratiilor si plata a obligatiilor fiind data
de ....”  si ca potrivit art. 101, alin.(5)  din  Codul de procedura civila termenul de plata a
obligatiilor fata de bugetul de stat se prelungeste pana la prima zi lucratoare, respectiv pana
la data de ......

*  Legislatia in vigoare din perioada verificata,  prevede:
-  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare
“   CAP. IV Termene

            ART. 68    Calcularea termenelor
    Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de
procedura fiscala, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea fiscala nu dispune
altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.          
            ART. 111    Termenele de plata
    (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi
care le reglementeaza. 

[...]
(6) Contributiile sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, dupa calcularea si

retinerea acestora conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii
urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale. [...]    
               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.[...]
       7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi modificat prin
legile bugetare anuale.”    

- Codul de procedura civila, republicat,   cu modificarile si completarile ulterioare
       “  Termenele    ART. 101[...]
      (4) [...] Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se
va prelungi pina la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.”

* Fata de cele prezentate mai sus, rezulta urmatoarele:
Conform prevederilor legale susmentionate, respectiv art. 111, alin. (6) din O.G. Nr.

92/2003, termenul de plata pentru contributiile salariale este pana la 25 a lunii urmatoare
celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale, insa conform art. 68 din aceasta
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ordonanta si art.101, alin.(4) din Codul de procedura civila , termenul  care se sfarseste
intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat, se va prelungi pina la
sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

In cazul de fata , aferent contributiilor de natura salariala declarate de societate
pentru luna ......, data de 25 12.2008 ( termenul de plata ) , joi, a fost  o zi de sarbatoare
(sarbatoarea Craciunului), data de 26.12.2008, vineri , a fost de asemenea o zi de sarbatoare
legala ( a doua zi dupa  Craciun), datele de 27.12.2008 si 28.12.2008,  sambata si duminica
au fost zile libere , iar data de 29.12.2008, luni, a fost prima zi  lucratoare dupa aceste patru
zile libere si totodata a reprezentat termenul de scadenta pentru obligatiile fiscale aferente
lunii .......  

Astfel, obligatiile fiscale reprezentand contributiile salariale aferente lunii ....... si
virate de societatea comerciala in data de 29.12.2008 , conform fiselor analitice depuse in
copie la dosarul cauzei , au fost achitate in termenul legal de plata , drept pentru care se va  
admite  contestatia  formulata pentru majorarile de intarziere in suma de ...... lei , calculate
eronat de organul fiscal teritorial prin Decizia nr. ........

Fata de cele prezentate mai sus, rezulta ca majorarile de intarziere aferente
obligatiilor de natura salariala in suma totala  de .... lei  nu sunt  datorate bugetului de stat
de catre societatea contestatoare, drept pentru care se va  admite contestatia .

IV. Concluzionand analiza contestatiei formulata de  S.C. “.....” SRL din ...., jud.
Prahova, impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale nr. ...., intocmita de  A.F.P.C.M. Prahova, in conformitate cu prevederile
art. 216 alin.(1) si (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata ,
se :

                             D  E  C  I  D  E :

1. Admiterea  contestatiei  formulata de S.C. “...... “SRL  din ....  pentru suma totala
de .... lei  reprezentand majorari de intarziere aferente obligatiilor de natura salariala si
implicit anularea deciziei de impunere pentru  aceasta suma .

    
          DIRECTOR EXECUTIV
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