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                                    DECIZIA NR……../…………….2010

privind solutionarea contestatiei formulata de X prin Societatea Civila de Avocati X 
impotriva  Deciziei  nr.Y  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Dolj

X prin Societatea Civila de Avocati X, cu domiciliul fiscal in Mun. X str.Y, 
jud. Dolj, avand Y si inregistrata la ORC Dolj sub nr.Y, contesta obligatiile de plata 
accesorii in suma de Y lei stabilite prin Decizia nr. Y referitoare la obligatiile de plata 
accesorii,  emisa de Administratia  Finantelor  Publice  pentru Contribuabili  Mijlocii 
Dolj.

La data de Y, X SRL prin Societatea Civila de Avocati X formuleaza si depune 
la D.G.F.P. Dolj, contestatia inregistrata sub nr. Y, respectand conditia de procedura 
ceruta de art.207 (1) din OG nr.92/2003, republicata.  

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

I. In sustinerea cauzei, contestatoarea aduce urmatoarele argumente:
Petenta  contesta  Decizia  nr.  Y  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii 

precizand faptul  ca, "Obligatia de plata, reprezentand impozitul  pe profit  conform 
declaratiei 100 nr.Y din data de Y invocata in cuprinsul deciziei contestate, a fost 
achitata in data de Y, conform ordinului de plata nr.27, nr. de referinta Y. Astfel, 
majorarile de intarziere calculate conform deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii,  sunt  nelegal  calculate,  subscrisa  societate  neavand obligatii  restante.  In 
consecinta,  nu se  puteau calcula  majorari  de intarziere  avand in  vedere faptul  ca 
obligatiile fiscale erau achitate".   

Fapt pentru care petenta solicita ,,anularea deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii-majorari de intarziere si exonerarea societatii de la plata sumei nelegal 
calculata. Ne intemeiem prezenta contestatie pe prevederile art.205 si urmatoarele din 
Codul de procedura Fiscala (Ordonanta Guvernului nr.92/2003)".
         II. Prin Decizia nr. Y referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de 
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Dolj, s-au stabilit in 
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sarcina petentei pentru perioada Y,  majorari de intarziere  in suma totala de Y lei 
calculate la impozitul pe profit in suma de Y lei stabilit prin Declaratia 100 nr.Y din 
data de Y

III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  in  raport  cu 
dispozitiile  legale  referitoare  la  aceasta  si  avand  in  vedere  motivele  invocate  de 
contestatoare, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca majorarile de intarziere in 
suma totala de Y lei,  stabilite in sarcina petentei,  au fost  calculate cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

Referitor  la  Decizia  nr.  Y privind obligatiile  de plata  accesorii,  organul de 
solutionare a contestatiilor a retinut urmatoarele:

In  fapt,  organul  fiscal  a  calculat  suma  de  Y  lei  reprezentand  majorari  de 
intarziere calculate pentru perioada Y aferente sumei  de 104.748 lei  reprezentand 
impozit pe profit conform Declaratiei 100 nr.Y. 

In  drept,  art.114 alin.(3)  lit.c),  art.119,  art.120,  art.121 alin.(1)  din  OG nr.
92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  art.34  alin.(3)  lit.b)  din 
Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:    
,,ART. 114

    Dispoziţii privind efectuarea plăţii
  (3) În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este:
   c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează 
contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această 
informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară 
iniţiatoare,  potrivit  reglementărilor  specifice  în  vigoare,  cu  excepţia  situaţiei 
prevăzute  la  art.121,  data  putând  fi  dovedită  prin  extrasul  de  cont  al 
contribuabilului”;
     ART. 34 alin.(1) lit.b) din Legea 571/2003:

    ,,Plata impozitului
    (1) Plata impozitului se face astfel:
    b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), au obligaţia de a declara şi plăti 
impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare 
trimestrului  pentru  care  se  calculează  impozitul,  dacă  în  prezentul  articol  nu  se 
prevede altfel.” 
,,ART. 121 din OG 92/2003
   Majorări de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară
    (1) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general 
consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu 
îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective  şi atrage pentru 
acesta majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 120, după termenul de 3 
zile.    
   "Art. 119
    Dispozitii generale privind majorari de întârziere
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    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.
    (3)  Majorarile  de  întârziere  se  fac  venit  la  bugetul  caruia  îi  apartine  creanta 
principala.
    (4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 
142 alin. (6)."
    "Art. 120
    Majorari de întârziere

(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de  scadenta  si  pâna  la  data  stingerii 
sumei datorate, inclusiv”.

    Referitor  la  Decizia  nr.  Y  privind  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de 
Administratia  Finantelor  Publice  pentru  Contribuabili  Mijlocii  Dolj,  organul  de 
solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  faptul  ca  accesoriile  in  suma  de  Y  lei  sunt 
aferente impozitului pe profit in suma de Y lei individualizat prin Declaratia 100 nr.Y 
din data de 25.01.2010 intocmita de SC X SRL. 

Din interpretarea dispozitiilor  legale  mai  sus citate rezulta ca majorarile  de 
intarziere se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in masura in care suma datorata in contul 
acestui debit a fost stabilita prin decizia emisa de organul fiscal in cadrul perioadei de 
prescriptie. 

Organul de solutionare a contestatiilor a retinut faptul ca, organul fiscal a emis 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y prin care au fost calculate 
majorari  de  intarziere  pe  perioada  Y  pentru  debitele  datorate  de  catre  petenta  si 
neachitate  la  termenul  legal,  astfel:  Y  lei  majorari  de  intarziere  calculate  pentru 
debitul in suma de Y lei stabilit prin Declaratia 100 nr.Y din data de Y, avand temei 
de  drept  prevederile  art.88  lit.c)  si  art.119  din  OG  92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala, republicata. 
      De asemenea,  organul de solutionare a contestatiilor  a retinut ca,  petenta a 
efectuat plata debitului (impozit pe profit) prin decontare bancara, conform Ordinului 
de plata nr.27 nr.de referinta Y din data de Y si a extrasului de cont emis la data de Y 
de banca UniCredit Tiriac Bank SA.       Din analiza extrasului de cont rezulta ca 
momentul platii impozitului pe profit a fost in data de Y, reprezentand data la care 
banca UniCredit Bank SA a debitat contul platitorului SC X SRL, data platii de Y 
fiind dovedita de petenta prin extrasul de cont, conform art. 114 alin.(3) lit.c) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

Organul  de  solutionare  a  contestatiilor  a  mai  retinut  faptul  ca,  societatea  a 
declarat  si  platit  impozitul  pe profit  stabilit  prin Declaratia  100 nr.Y in tremenul 
legal,  respectiv  data  de  Y,  conform  OP  nr.27  si  extrasului  de  cont,  indeplinind 
prevederile art.34 alin.1 lit b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Deoarece, petenta a stins obligatia fiscala avand termen scadent de plata data 
de Y, prin plata impozitului pe profit in data de Y cu OP nr.Y, data de Y fiind data la 
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care banca a debitat contul platitorului conform extrasului  de cont al  SC X SRL, 
rezulta ca aceasta a efectuat plata obligatiei fiscale in termenul legal si nu datoreaza 
la bugetul consolidat de stat majorari de intarziere aferente impozitului pe profit in 
suma de Y lei stabilite prin Decizia nr.Y referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
nefiind aplicabile prevederile art.119 si art.120 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata.

S-a retinut, de asemenea, faptul ca suma de Y lei virata cu OP Y reprezentand 
impozit profit se regaseste in extrasul de cont al Trezoreriei Craiova in data de Y cu 
data document Y si data platii Y.

Deoarece decontarea de catre banca UniCredit Tiriac Bank SA a sumei de Y 
lei reprezentand impozit pe profit cuvenit bugetului general consolidat s-a efectuat in 
data de Y, deci la o diferenta de o zi fata de debitarea contului petentei respectiv data 
de Y, SC X SRL nu datoreaza la bugetul consolidat de stat majorari de intarziere 
aferente,  nefiind  aplicabile  prevederile  art.121 din  OG 92/2003 privind Codul  de 
procedura fiscala, republicata, care precizeaza:,,Nedecontarea de către unităţile ban-
care a sumelor cuvenite bugetului general consolidat,  în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de 
plată a sumelor respective şi  atrage pentru acesta majorări  de întârziere la nivelul 
celor prevăzute la art. 120, după termenul de 3 zile”.

Organul  de  solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  ca  intemeiate  argumentele 
aduse de contestatoare in sustinerea cauzei, respectiv, faptul ca aceasta prezinta la 
dosarul cauzei acte care atesta ca petenta a respectat obligatiile prevazute de lege 
achitand debitul reprezentand impozit  pe profit  in suma de Y lei datorat conform 
Declaratiei 100 nr.Y, in termenul legal, respectiv in data de Y, facand dovada platii 
cu OP nr.Y nr.de referinta Y si a extrasului de cont emis de banca UniCredit Tiriac 
Bank SA, X nedatorand majorari de intarziere in suma de Y lei stabilite prin Decizia 
nr.Y referitoare la obligatiile de plata accesorii  emisa de Administratia Finantelor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Dolj, urmand sa admita contestatia pentru acest 
capat de cerere si anularea Deciziei nr.Y referitoare la obligatiile de plata accesorii cu 
privire la suma de Ylei.

Avand in vedere actele prezentate in dosarul cauzei, considerentele si normele 
legale  prezentate  in  sustinere,  in  temeiul  art.216  alin.(1)  si  alin.(2)  al  O.G.  nr.
92/2003, republicata, se: 
   

                 DECIDE

 Admiterea  contestatiei  formulate  de  SC X SRL prin  Societatea  Civila  de 
Avocati  X pentru suma de Y lei reprezentand majorari  de intarziere stabilite prin 
Decizia  nr.Y  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de  Administratia 
Finantelor  Publice  pentru  Contribuabili  Mijlocii  Dolj  si  anularea  Deciziei  nr.Y 
referitoare la obligatiile de plata accesorii cu privire la suma de Y lei. 

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni 
de la comunicare.
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