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                                           DECIZIA NR.98/         04. 2013                                                   
 
                           privind solutionarea contestatiei formulate de  SC .....  SA,           
                                                  cu sediul in xxxxxxxxxxx   
                
 
             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 ...  SA, cu 
sediul in xxxxx, Str... Nr...,  jud.xxxxxx,CUI RO  ...  ...., impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, Nr..../19.02.2013, intocmita de Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului xxxxx in suma de xxxxx lei. Decizia a fost trasmisa prin posta, cu 
confirmare de primire in data de 27.02.2013.  
               
              Contestatia a fost depusa de petent in termenul legal impus de art. 207 din OG 
92/2003, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxxx.               
sub nr: ...../29.03.2013, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr. 
..../08.04.2013. Contestatia a fost trasmisa prin posta, avand data de 21.03.2013 pe plic.  
              Obiectul contestatiei il reprezinta obligatii de plata in suma de xxxxxxx lei 
stabilite conform Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr...../19.02.2013, 
reprezentand majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere  aferente 
impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului general consolidat neachitate. 
              
                                                                                 

I. Prin contestatia formulata petenta arata ca obligatiile stabilite prin Decizia  
referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr..../19.02.2013, intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului xxxxxx in suma de xxxxx lei, sunt nelegal instituite.               
                 In sustinere petenta are in vedere urmatoarele argumente: 

- prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale cu privire la aceste sume, data  
fiind vechimea lor, acestea fiind accesorii aferente pentru debitele generate in perioada 
1999-2002.  

 - se sustine ca stabilirea acestor sume s-a facut cu incalcarea dispozitiilor  
art.82-85 din OG nr.92/2003.  
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 - documentele prin care s-au individualizat partial sumele instituite prin decizia de  
impunere, respectiv Declaratiile nr.....; ... si .... din 11.01.2011, nu ar apartine societatii. 

 
- sumele vizeaza accesorii calculate pentru aceleasi debite ce a vizat Decizia  

referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr...../10.07.2012, cu accesorii de plata  in 
suma de xxxxxx lei, care a fost contestata la nivelul DGFP xxxxx, iar impotriva solutiei 
data  a fost formulata actiune in contencios la Curtea de Apel xxxxx, aceasta fiind pe rol. 
 
 
            II.  Organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului 
xxxxxx, in confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 119-120 din OG 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
plata cu intarziere a impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului consolidat al 
statului, au stabilit prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr....../19.02.2013,  accesorii de plata  in suma de xxxxxx lei in sarcina contribuabilului. 
             Din aceste obligatii, suma de 17.446 lei sunt accesoriile aferente sumei de 
xxxxx lei reprezentand obligatii fiscale ale societatii reintregite in evidenta fiscala a 
acesteia ca urmare a Deciziei nr..../17.11.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie-
Sectia Comerciala, prin care a fost anulat Procesul verbal de licitatie nr.....25.06.2002, in 
baza caruia adjudecatarul ...... SA.  Aceasta restituire s-a efectuat de organele fiscale in 
baza Notei de restituire nr..../06.01.2011, a Notelor de compensare nr....; ...; ..;....; ... din 
06.01.2011 si a Ordinelor de Plata nr...; ...; ...; ... si ....11.01.2011 intocmite de 
Trezoreria xxxxx.  
 
          Diferenta de accesorii in suma de 20.084 lei este aferenta obligatiilor declarate de 
catre SC ... SA si neachitate in termen, asa cum rezulta din Anexa la Decizia nr.....din 
19.02.2013.Perioada de calcul a acestor accesorii este cuprinsa in intervalul dintre 
30.06.2012, data ultimei generari a accesoriilor si data de 14.02.2013. 
  
 
         III.  Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele  
existente la   dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine ca societatea 
contesta plata sumei de xxxxx lei reprezentand accesorii stabilite de organele fiscale ale 
Administratiei Finantelor Publice a Municipiului xxxx conform Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, nr....../19.02.2013. Asa cum s-a aratat mai sus la Cap.II, 
aceste sume reprezinta accesorii aferente unor obligatii de plata neachitate de catre 
contribuabil prezentate in analitic pe naturi de obligatii fiscale si perioade in Anexa la 
Decizia nr...../19.02.2013 conform dispozitiilor instantei inscrise in Decizia 
nr..../17.11.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Comerciala.   
            Referitor la sustinerea contribuabilului privind prescriptia dreptului de a stabili 
obligatii fiscale cu privire la aceste sume, data fiind vechimea lor, consideram ca nu ne 
aflam in situatia de a constata prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale, intrucat 
reglarea evidentei fiscale s-a realizat de organele fiscale conform dispozitiilor instantei 
inscrise in Decizia nr..../17.11.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia 
Comerciala, in baza careia s-a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
nr....../10.07.2012, consemnata de petenta in contestatia depusa.                        
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           In concluzie consideram ca organele fiscale corect au stabilit accesoriille 
calculate prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, nr..../19.02.2013,care 
face obiectul contestatiei depuse de SC .... SA, CUI xxxxxxxx, in suma de xxxxxx lei, 
reprezentand majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere,  aferente 
impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului general consolidat, neachitate de 
contribuabil. 
  
 
               In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
 
                        - art. 119, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: ”Pentru neachitarea la termenul de 
scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen 
majorari de întarziere”; 
 
          -  art. 120, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i  

complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: “Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întarziere, începand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta  

pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”          
 
          - 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. 

 
Referitor la fondul problemei contestate prin prezenta DGFP xxxxxx s-a pronuntat 
prin Decizia nr.220/2012. 

 
      Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
  
     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
 
 
  
                                                          DECIDE      
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                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de xxxxx lei, 
reprezentand: 
        xxxx lei accesorii impozit pe veniturile din salarii 
      xxxx lei accesorii impozit pe profit  
   xxxxx lei accesorii impozit salarii restante 1999              
 xxxxxx lei accesorii dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA 
 xxxxxx lei accesorii contributii de asigurari sociale datorata de angajator 
      xxx lei accesorii contributii individuale de asigurari sociale retinute de la asigurati 
    xxxx lei accesorii contributii de asigurari pentru somaj datorata de angajator 
         xx lei accesorii contributii de asigurari de sanatate datorata de angajator 
         xx lei accesorii contributii de asigurari de sanatate retinuta de la asigurati 
           x lei accesorii contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice si                  
                  fizice 
 
 
                Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxxxxx in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
 
 
        Ec. ... 
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr. ...                    
 
  
 
 
                                                                                                         VIZAT                                                                                    
                                                                                                    Ec..... 
                                                                                     SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
 
 


