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  Serviciul solutionare contestatii                                         
  
 
.200                     
                      DECIZIA nr.  226/23.06.2011 

   privind solutionarea contestatiei formulata de 
   SC X SRL 

inregistrata la Serviciul Solutionare Contestatii sub nr. x 
 

 
 
 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin 
Serviciul Solutionare Contestatii a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice 
pentru contribuabili mijlocii - Serviciul evidenta analitica pe platitori cu adresa nr 
10790/11.05.2011 cu privire la contestatia formulata de SC X SRL, punct de lucru ....., 
sector 1, CUI ..., cu sediul social in Bucuresti, Bd. ....., sector x. 

 
  Obiectul contestatiei, inregistrata la Directia Generala a  Finantelor 
Publice a Municipiului Bucuresti sub nr. x, il constituie Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x, comunicata sub semnatura in data de x, 
prin care s-au stabilit accesorii in suma totala de x lei reprezentand dobanzi si penalitati 
de intarziere aferente impozitului pe salarii, calculate pentru perioada x-x. 

  Avand in vedere dispozitiile prevazute de art.205 alin. (1), art.206, art. 207 
alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este 
investita sa solutioneze contestatia formulata de SC X SRL. 

  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei. 

  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 

  I. Prin contestatia formulata SC X SRL solicita anularea deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x pentru suma de x lei, reprezentand 
dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe salarii, calculate pentru 
perioada x-x. 

In sustinerea cauzei contestatara invoca urmatoarele motive: 
Societatea si-a deschis un punct de lucru pentru care a obtinut un cod fiscal 

provizoriu, care, ulterior a fost radiat. In urma radierii codului de identificare fiscala 
provizoriu i s-a dat un cod de identificare permanent, incepanad cu luna aprilie x. 

Pe codul fiscal al punctului de lucru nu s-au inregistrat obligatii de plata, 
intelegand „in mod eronat” sa declare tot la municipiu si nu la sector, acolo unde avea 
sediul secundar. 

Obligatiile si platile privind impozitele pe salarii aferente punctului de lucru au fost 
intocmite pe codul fiscal al societatii mama, respectiv RO .... 

In luna decembrie s-a constatat lipsa declaratiilor si a platilor aferente pentru 
perioada aprilie-decembrie x. 
 Avand in vedere argumentele invocate, societatea solicita reconsiderarea 
penalitatilor si dobanzilor calculate pentru codul fiscal aferent punctului de lucru. 
   
  II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale nr. x, organele fiscale din cadrul Serviciul evidenta analitica pe platitor 
contribuabili mijlocii au stabilit in sarcina SC X SRL, pe baza evidentei pe platitor, 
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dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe salarii in suma totala cumulata 
de x lei calculate pe perioada x-x. 
 

III. Fata de constatarile organului fiscal, sustinerile contestatarei, 
reglementarile legale in vigoare pentru perioada verificata si documentele existente in 
dosarul cauzei se retin urmatoarele: 

 
Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea calcularii de 

accesorii asupra impozitului pe salarii, in conditiile in care obligatiile de plata si 
platile aferente punctului de lucru au fost declarate si platite deabia in data de x 

 
In fapt, prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 

obligatiilor fiscale nr. x organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice 
pentru contribuabili mijlocii au stabilit in sarcina SC X -punct de lucru dobanzi si 
penalitati de intarziere in suma totala de x lei pentru obligatiile fiscale aferente perioadei 
x-x. 

  SC X SRL contesta decizia emisa de organele fiscale precizand ca 
obligatiile fiscale la impozitul pe salarii au fost achitate la termenele scadente dar pe 
codul de identificare al sediului principal, respectiv RO ..... 

 In luna aprilie x societatea a obtinut un cod de identificare fiscala 
permanent pentru punctul de lucru din ..... 

 Asa cum reiese din fisa sintetica, in data de x societatea a depus cu 
avertisment toate declaratiile aferente impozitului pe salarii pentru perioada aprilie x-
decembrie x si efectueaza plata de x lei, reprezentand obligatiile de plata declarate in 
declaratiile fiscale. 
 

In drept, art. 22, art. 26, art. 119 si art. 120, din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 „Art. 22 - Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege:  
   a) obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile impozabile sau, dup� caz, impozitele, 
taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat;  
   b) obliga�ia de a calcula �i de a înregistra în eviden�ele contabile �i fiscale impozitele, 
taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat;  
   c) obliga�ia de a pl�ti la termenele legale impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume 
datorate bugetului general consolidat;  
   d) obliga�ia de a pl�ti dobânzi, penalit��i de întârziere sau major�ri de întârziere, dup� 
caz, aferente impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului general 
consolidat, denumite obliga�ii de plat� accesorii;[...]”  

„Art. 26 - (1) Pl�titor al obliga�iei fiscale este debitorul sau persoana care în 
numele debitorului, conform legii, are obliga�ia de a pl�ti sau de a re�ine �i de a pl�ti, 
dup� caz, impozite, taxe, contribu�ii, amenzi �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat.  
   (2) Pentru persoanele juridice cu sediul în România, care au sedii secundare, 
pl�titor de obliga�ii fiscale este persoana juridic�, cu excep�ia impozitului pe 
venitul din salarii, pentru care plata impozitului se face, potrivit legii, de c�tre 
sediile secundare ale persoanei juridice.” 

 “Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere”. 

“Art. 120 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
   (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 
întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
   " Art. 1201 (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.  
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    (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”.  
 

Ulterior, incepand cu data de 1 octombrie 2010 au intrat in vigoare prevederile 
O.U.G. nr. 88/2010, care a modificat art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 „Art. 120 - (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
 Potrivit dispozitiilor legale, contribuabilul are obligatia de a inscrie, declara si plati 
obligatiile datorate pentru fiecare cod fiscal, iar pentru neachitarea la scadenta se 
datoreaza accesorii. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
  - SC X SRL in luna aprilie x a primit un cod de identificare fiscala permanent 

pentru punctul de lucru declarat in .....; 
  - a declarat si platit eronat obligatiile de plata aferente punctului de lucru pe 

codul fiscal al sediului principal pentru perioada aprilie x- decembrie x; 
  - in data de x a depus declaratii cu avertisment pentru codul fiscal al punctului 

de lucru aferente  perioadei aprilie x-decembrie x; 
  - in data de x a efectuat plata in suma de x lei, reprezentand obligatiile de plata 

aferente impozitului pe salarii pntru perioada aprilie x-decembrie x; 
  - in urma depunerii declartiilor si  a efectuarii platilor, organul fiscal a emis 

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x prin care au fost calculate 
accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii pentru perioada x-x. 

 
 Tinand cont de cele mai sus prezentate, de dispozitiile imperative ale legii, 
precum si de faptul ca pana la x pentru sediile secundare obligatia de  declarare si plata 
revenea acestora,  Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul D.G.F.P.-M.B., urmeaza 
a respinge ca neintemeiata contestatia impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. x pentru accesorii in suma de x lei  
 

 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 22, art. 26, art. 
119, art. 120 si art. 216 alin. (1) din OG  nr. 92/2003  privind  Codul  de  procedura  
fiscala,  republicata, cu  modificarile  si completarile ulterioare,    
  
 

             DECIDE 
 
 

  Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de SC X SRL impotriva 
deciziei de calcul accesorii nr. x emisa de Administratia Finantelor Publice pentru 
contribuabili mijlocii pentru suma de x lei aferente obligatiilor datorate impozitului pe 
salarii. 

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 

 


