
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI PRAHOVA 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                    
                                              DECIZIA  nr. 84 din 23 ianuarie 2012 
                                    

Cu adresa nr. ....../.....,  înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Prahova sub
nr. ....../...., Administra Ńia Finan Ńelor Publice ......  a înaintat dosarul contesta Ńiei  formulată de
S.C. “.......” S.R.L. din ......, jud. Prahova, CUI ......, împotriva Deciziilor referitoare la obligaŃiile
de plată accesorii nr. ....... din ........2011 şi nr. ....... din .......2011 întocmite de A.F.P. ......

Obiectul contesta Ńiei îl constituie suma totală de ....... lei  reprezentând dobânzi şi
penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din salarii şi
contribuŃiilor sociale.

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul legal de 30 de zile  prevăzut de art. 207 alin.(1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX “SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”, respectiv actele atacate au fost
primite de societatea contestatoare la data de ......2011, iar contestaŃia a fost depusă şi
înregistrată la A.F.P. ..... sub nr. ...../.......2011. 

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

I. Sus Ńinerile societ ăŃii contestatoare sunt urm ătoarele: 
"[...] În fapt, organul fiscal, respectiv AdministraŃia FinanŃelor Publice ......., mi-a comunicat două Decizii

referitoare la obligaŃiile de plată accesorii din Dosar fiscal nr......, nr....... din data de ......2011, prin care pârâta a
dispus plata accesoriilor calculate prin decizia de impunere nr. ....... din ......2011 şi ....... din .......2011, act
administrativ fiscal ce dispune în mod netemeinic şi nelegal ca subsemnatul să fiu obligat la plata unor accesorii
stabilite în plus. Sumele fiind detaliate în anexa deciziei, am constatat că au fost dublate câteva contribuŃii din
declaraŃii sau au fost suprapuse perioade, fapt ce a dus la calcularea unor accesorii în plus. [...]."

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei, precum şi  având în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada verificată, au rezultat următoarele:

* Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ....../.......2011  întocmită de
A.F.P. ..... pentru S.C. “......” S.R.L. din ......, s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în
sumă totală de ....... lei  aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din salarii
şi contribuŃiilor sociale. Accesoriile au fost calculate pentru perioada 26 iulie 2010 - 17 octombrie
2011.

Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. ......./.....2011  întocmită de
A.F.P. ..... pentru S.C. “......” S.R.L. din ......., s-au calculat penalităŃi de întârziere în sumă totală
de ...... lei  aferente impozitului pe veniturile din salarii şi contribuŃiilor sociale. PenalităŃile au fost
calculate pentru perioada 25 iulie 2011 - 17 octombrie 2011.

* Prin contestaŃia formulată societatea comercială contestă parŃial Deciziile referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr. ....../.....2011 şi nr. ......./......2011 şi susŃine că nu datorează
accesoriile în sumă de ....... lei întrucât au fost dublate câteva contribuŃii din declaraŃii sau au fost
suprapuse perioade, fapt ce a dus la calcularea în plus a acestor accesorii.

* 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
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    (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 pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv. [...].

Art. 1201. - PenalităŃi de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru
neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale. [...].”
 

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult ă urm ătoarele : 

Prin Referatul nr. ....../.......2011 întocmit de A.F.P. ......, privind propunerile de soluŃionare
a contestaŃiei formulată de S.C. "....." S.R.L. din ...... şi anexat dosarului contestaŃiei, se
precizează următoarele:

"În data de .......2011 urmare adresei Serviciului juridic nr. ...../......2011, înregistrată la A.F.P. ....
sub numărul ....../.....2011 cu privire la intrarea în insolvenŃă a societăŃii, am procedat la instituirea
accesoriilor existente în fişa analitică pe plătitor din modulul SCIV. Din cauza unor erori de natură
informatică nu s-au generat toate accesoriile existente în fişă, fiind necesară repetarea operaŃiunii de
instituire a accesoriilor din alte module (SPAC, SCES), rezultând dublarea unor dobânzi, aşa cum au fost
specificate în contestaŃie. [...]."

Din analiza contestaŃiei, a Deciziilor referitoare la obligaŃiile de plată accesorii
nr......./......2011 şi nr....../......2011, precum şi a Referatului cuprinzând propunerile de
soluŃionare a contestaŃiei întocmit de A.F.P. ...., rezultă faptul că au fost dublate dobânzi şi
penalităŃi de întârziere în sumă totală de ..... lei, astfel:

- Aferent taxei pe valoarea adăugată în sumă de ....... lei datorată pentru luna iunie 2011
şi declarată de societate prin Decontul 300 nr....... din 25.07.2011, au fost calculate dobânzi în
sumă de ....... lei pentru perioada 25.07.2011 - 17.10.2011 (84 zile întârziere) la pagina 2 din
Decizia nr. ....../.....2011, precum şi dobânzi în sumă de ....... lei pentru perioada 25.07.2011 -
14.10.2011 (81 zile întârziere) la pagina 5 din Decizia  nr. ....../......2011

Dobânzile în sumă de ...... lei  calculate la pagina 5 din Decizia nr...../.....2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent impozitului pe veniturile din salarii în sumă de ....... lei datorat pentru luna iunie
2011 şi declarat de societate prin DeclaraŃia 112 nr. ..... din 21.07.2011, au fost calculate
dobânzi în sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 - 17.10.2011 (84 zile întârziere) la
pagina 2 din Decizia nr. ...../.....2011, precum şi dobânzi în sumă de ....... lei pentru perioada
17.08.2011 - 07.10.2011 (51 zile întârziere) la pagina 4 din Decizia  nr. ..../.....2011

Dobânzile în sumă de ...... lei  calculate la pagina 6 din Decizia nr....../......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent impozitului pe veniturile din salarii în sumă de ...... lei datorat pentru luna iunie
2011 şi declarat de societate prin DeclaraŃia 112 nr. .... din 21.07.2011, au fost calculate
penalităŃi de întârziere în sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 - 17.10.2011 (5%) la
pagina 4 din Decizia nr. ....../......2011, precum şi penalităŃi în sumă de ..... lei pentru perioada
25.07.2011 - 17.10.2011 (5%) la pagina 2 din Decizia nr...../......2011.

PenalităŃile de întârziere în sumă de ...... lei  calculate la pagina 2 din Decizia
nr....../......2011 nu sunt datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap în sumă de
..... lei datorate pentru luna iunie 2011 şi declarate de societate prin DeclaraŃia 110 nr...... din
25.07.2011, au fost calculate penalităŃi de întârziere în sumă de ...... lei pentru perioada
25.07.2011 - 07.10.2011 (5% pentru debitul în sumă de ...... lei) la pagina 2 din Decizia
nr....../......2011, precum şi penalităŃi în sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 -
17.10.2011 (5% pentru debitul în sumă de ...... lei) la pagina 2 din Decizia nr...../......2011.

PenalităŃile de întârziere în sumă de ....... lei  calculate la pagina 2 din Decizia
nr...../......2011 nu sunt datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.
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- Aferent contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de ....... lei
datorată pentru luna mai 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr. ..... din
22.06.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de ....... lei pentru perioada 25.06.2011 -
17.10.2011 (114 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr. ...../......2011, precum şi dobânzi în
sumă de ...... lei pentru perioada 27.06.2011 - 07.10.2011 (102 zile întârziere) la pagina 6 din
Decizia nr......./.....2011.

Dobânzile în sumă de ........ lei  calculate la pagina 6 din Decizia nr......../....2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei de asigurări sociale datorată de angajator în sumă de ....... lei
datorată pentru luna mai 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr. ...... din
22.06.2011, au fost calculate penalităŃi de întârziere în sumă de ...... lei pentru perioada
25.06.2011 - 17.10.2011 (15%) la pagina 2 din Decizia nr. ..../.....2011, precum şi penalităŃi în
sumă de ...... lei pentru perioada 27.06.2011 - 07.10.2011 (15%) la pagina 6 din Decizia
nr...../......2011.

PenalităŃile de întârziere în sumă de ...... lei  calculate la pagina 6 din Decizia
nr....../.......2011 nu sunt datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de ...... lei
datorată pentru luna iunie 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr. ..... din
21.07.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 -
17.10.2011 (84 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr. ...../......2011, precum şi dobânzi în
sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 - 07.10.2011 (74 zile întârziere) la pagina 7 din
Decizia nr....../.......2011.

Dobânzile în sumă de ....... lei  calculate la pagina 7 din Decizia nr...../......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi în sumă de ...... lei
datorată pentru luna iunie 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr. ...... din
21.07.2011, au fost calculate penalităŃi de întârziere în sumă de ...... lei pentru perioada
25.07.2011 - 07.10.2011 (5% la debitul în sumă de ...... lei) la pagina 7 din Decizia
nr....../......2011, precum şi penalităŃi în sumă de ....... lei pentru perioada 25.07.2011 -
17.10.2011 (5% la debitul în sumă de .....) la pagina 2 din Decizia nr......./.......2011.

PenalităŃile de întârziere în sumă de ...... lei  calculate la pagina 2 din Decizia
nr...../......2011 nu sunt datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei individuale de asigurări pentru şomaj reŃinută de la asiguraŃi în sumă
de ....... lei datorată pentru luna iunie 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr.......
din 21.07.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de ..... lei pentru perioada 25.07.2011 -
17.10.2011 (84 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr. ..../........2011, precum şi dobânzi în
sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 - 07.10.2011 (....... zile întârziere) la pagina 9 din
Decizia nr......./.....2011.

Dobânzile în sumă de .... lei  calculate la pagina 9 din Decizia nr....../......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei angajatorilor pentru fondul de garantare pentru plata creanŃelor
sociale în sumă de ....... lei datorată pentru luna iunie 2011 şi declarată de societate prin
DeclaraŃia 112 nr...... din 21.07.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de ..... lei pentru
perioada 25.07.2011 - 17.10.2011 (84 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr. ...../.......2011,
precum şi dobânzi în sumă de ...... lei pentru perioada 25.07.2011 - 07.10.2011 (74 zile
întârziere) la pagina 10 din Decizia nr......./.......2011.

Dobânzile în sumă de ..... lei  calculate la pagina 10 din Decizia nr....../......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator în sumă de .......
lei datorată pentru luna mai 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr...... din
22.06.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de .... lei pentru perioada 25.06.2011 -
17.10.2011 (114 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr...../......2011, precum şi dobânzi în
sumă de ....... lei pentru perioada 16.08.2011 - 07.10.2011 (52 zile întârziere) la pagina 11 din
Decizia nr....../......2011.
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Dobânzile în sumă de ..... lei  calculate la pagina 11 din Decizia nr....../......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator în sumă de ......
lei datorată pentru luna mai 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr...... din
22.06.2011, au fost calculate penalităŃi de întârziere în sumă de ...... lei pentru perioada
27.06.2011 - 17.10.2011 (15%) la pagina 2 din Decizia nr. ...../......2011, precum şi penalităŃi în
sumă de ....... lei pentru perioada 27.06.2011 - 07.10.2011 (15%) la pagina 11 din Decizia
nr...../......2011.

PenalităŃile de întârziere în sumă de ....... lei  calculate la pagina 11 din Decizia
nr....../.......2011 nu sunt datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

- Aferent contribuŃiei pentru asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi în sumă de .......
lei datorată pentru luna mai 2011 şi declarată de societate prin DeclaraŃia 112 nr..... din
22.06.2011, au fost calculate dobânzi în sumă de ..... lei pentru perioada 25.06.2011 -
17.10.2011 (114 zile întârziere) la pagina 2 din Decizia nr. ....../......2011, precum şi dobânzi în
sumă de ..... lei pentru perioada 26.09.2011 - 07.10.2011 (11 zile întârziere) la pagina 12 din
Decizia nr......./.......2011.

Dobânzile în sumă de ..... lei  calculate la pagina 12 din Decizia nr....../.......2011 nu sunt
datorate de societate, fiind dublată perioada de calcul accesorii.

FaŃă de cele prezentate mai sus , rezultă că dobânzile şi penalităŃile de întârziere în
sumă totală de ....... lei  aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din salarii
şi contribuŃiilor sociale nu sunt datorale de societatea comercială, drept pentru care, în
conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, se va admite contesta Ńia formulat ă de S.C.
"......" S.R.L. pentru accesoriile în sumă de ........ lei  şi pe cale de consecinŃă se vor anula parŃial
Deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr....../......2011 şi nr....../.......2011 pentru
suma admisă (...... lei + ...... lei).

IV. Concluzionând analiza pe fond  a contestaŃiei formulată de S.C. “......” S.R.L. din .....,
jud. Prahova, în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) şi (2) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, actualizată, se

                                            D E C I D E :

Admiterea contesta Ńiei  pentru suma de totală de ....... lei  reprezentând dobânzi şi
penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din salarii şi
contribuŃiilor sociale şi pe cale de consecinŃă anularea parŃială a Deciziilor referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr......../.......2011 şi nr....../......2011 pentru suma admisă.

                             DIRECTOR  EXECUTIV,
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