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                                           DECIZIA NR. 50/         02. 2013                                                   
 
                      privind solutionarea contestatiei formulate de  SC ....  SRL,           
                              
                                                             
 
             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului xxxxx a fost investita in baza 
art. 209 din OG 92/2003 (R), cu solutionarea contestatiei formulate de SC ....  SRL, cu 
sediul in xxxxx,  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr...../23.01.2013, intocmita de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii xxxxx in suma de xxx   lei.               
              Contestatia a fost depusa de contribuabil in termenul legal impus de art. 207 
din OG 92/2003, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii xxxxx,sub nr. .../05.02.2013, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr. 
..../08.02.2013. 
                                                                                 

I. Prin contestatia formulata contribuabilul contesta suma de xxxx lei  
reprezentand penalitati de intarziere in cota de 5% afernte sumei de xxxx lei, rest de 
plata din TVA datorata pentru luna noiembrie 2012, calculate prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, Nr..../23.01.2013, intocmita de Administratia Finantelor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii xxxx.                                                          
 
           In sustinere petenta are in vedere urmatoarele argumente: 
            - creantele fiscale datorate de contribuabil au fost scadente si trebuiau declarate 
pana la data de 21 decembrie 2012; 
            - conform art.68 din Codul de procedura fiscala, termenele de orice fel privind 
exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura 
fiscala, .... se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila; 
            - potrivit art.101 alin.(1) din Codul de procedura civila, termenele se inteleg pe 
zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit 
termenul; 
            - potrivit art.101 alin.(5) Codul de procedura civila prevede ca, 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;   
            - potrivit art. 120^1, din Codul de procedura fiscala; 
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    (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; 
          Fata de cele de mai sus, contribuabilul arata ca plata sumei de xxxxx lei s-a 
efectuat chiar in data de 21 ianuarie 2013 fiind inregistrata si de organul fiscal, fapt 
pentru care considera ca nu exista temei legal pentru calculul penalitatilor de intarziere 
in cuantum de 5%, deoarece termenul legal de 30 de zile de la scadenta nu a fost 
depasit, respectiv penalitatile de intarziere trebuiau calculate numai dupa prima zi 
lucratoare ce a urmat acestui termen. 
          Pe aceste considerente se solicita admiterea contestatiei, respectiv anularea 
partiala a Deciziei Nr..... /23.01.2013, in ceea ce priveste plata unor penalitati de 
intarziere in valoare de xxxxx lei. 
 
            II    Organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii xxxxx, in confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 119 din OG 
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, au stabilit prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr...../23.01.2013,  accesorii de plata  in suma de xxxx lei, in sarcina SC ....  SRL, cu 
sediul in xxxxxxxx, pentru plata cu intarziere a obligatiilor declarate de acesta. 
          Obligatia de plata se compune din xxxx lei dobanzi si xxxxx lei penalitati de 
intarziere pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale declarate de contribuabil. 
            Suma contestata in valoare de xxxx lei reprezinta penalitati de intarziere, 
datorate pentru neachitarea in 30 de zile a taxei pe valoarea adaugata declarata prin 
Declaratia nr...../20.12.2012, perioada de calcul fiind 21.12.2012-21.01.2013. 
 
         III. Organul de solutionare a contestatiei, avand in vedere sustinerile partilor, 
legislatia in vigoare, documentele existente la   dosarul cauzei, retine urmatoarele: 
 
         - prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr..../23.01.2013, 
organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
xxxxx, in confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 119 din OG 92/2003, privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au stabilit in 
sarcina contribuabilului ca obligatie de plata, accesorii in suma de xxxx lei, din care 
xxxxx lei, penalitati de intarziere pentru stingerea cu intarziere a obligtei de plata fata de 
data scadenta.                        
           Consideram ca organelel fiscale corect au stabilit accesoriille calculate prin 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, nr..../23.01.2013,care face obiectul 
contestatiei depuse de SC ....  SRL, doarece penalitatile de intarziere s-au calculat 
pentru plata cu intarziere mai mare de 30 de zile si nu pentru neplata in termen de 30 de 
zile, asa cum gresit se sustine de societate in motivatia contestatiei. 
           Plata efectuata de societate in data de 21.01.2013, depaseste 30 de zile de la 
scadenta obligatiei de plata, respectiv 21.12.2012, rezutand ca penalitatile de intarziere 
calculate de organele fiscale au fost corecte. 
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              In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
           
          - art.. 120^1, Penalit��i de întârziere din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
    (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. 
             Precizam ca in situatia data, referitor la modul de calcul a penalitatilor sunt 
aplicabile prevederile legii speciale si anume OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
      Prin urmare contestatia va fi respinsa.  
     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
 
  
                                                          DECIDE      
                                                                  
 
                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de xxxxx lei, 
reprezentand  penalitati de intarziere 
 
                 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxxx in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
        Ec. ... 
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
 
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr. ....                    
 
                                                                                                                     VIZAT                                                        
                                                                                                                Ec..... 
                                                                                                SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
  Redactat : cons. sup. ..... 
 
 


